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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ В
ЗАКЛАДАХ ТА ОРГАНАХ ОХОРОНИ

ЗДОРОВ’Я
У статті розглянуто проблеми діяльності юридичної служби в закладах охорони

здоров’я України та запропоновано шляхи їх вирішення.

В статье рассмотрены проблемы деятельности юридической службы в учреждениях
здравоохранения Украины и даны пути их решения.

In article it is considered problems of activity of legal service in healthcare institutions of
Ukraine and ways their solutions are proposed.

Ключові слова: юридична служба, заклади охорони здоров’я, соціальний захист,
повноваження працівників юридичної служби.

Основним завданням юридичної служби в органах виконавчої влади, на державному
підприємстві, в установі є організація правової роботи, спрямованої на правильне
застосування, неухильне дотримання вимог законодавства, інших нормативних актів органом
виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених
на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів органу виконавчої
влади, підприємства в судах [1].
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Враховуючи те, що система охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної
діяльності, заклади охорони здоров’я забезпечують потреби населення у медичному
обслуговуванні, а органи охорони здоров’я реалізують державну політику у сфері охорони
здоров’я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством [5].

Безумовно, що діяльність юридичної служби закладу чи органу охорони здоров’я має
свою особливість, яка спричинена специфікою діяльності таких юридичних осіб публічного
права.

Вітчизняними науковцями приділено відповідну увагу питанням організації правової
роботи як в публічній [2, 3], так і у приватній [4] сферах.

Разом з тим, незважаючи на значення, яке має діяльність юридичної служби у забезпеченні
належного функціонування закладів та органів охорони здоров’я, у вітчизняній науці
адміністративного права її правовий статус комплексно не досліджувався.

У недалекому минулому правова робота фактично ототожнювалася з роботою юридичних
служб підприємств, установ, організацій, державних органів і для цього були всі підстави. У
рамках конкретного суб’єкта господарської чи виконавчо-розпорядчої діяльності працівники
юридичної служби, які входили до його складу, були і залишаються найбільш обізнаними у
праві особами, що володіють спеціальними знаннями стосовно методів, засобів, способів,
шляхів реалізації будь-яких правових приписів [2].

На початку 1970-х років активна позиція працівників юридичної служби у процесі
забезпечення законності в діяльності організацій була затверджена постановою Ради Міністрів
СРСР від 22 червня 1972 р. № 467, Загальним положенням про юридичний відділ (бюро),
головного (старшого) юрисконсульта, юрисконсульта міністерства, відомства, виконавчого
комітету рад депутатів трудящих, підприємства, установи, організації [7]. Відповідно до цього
положення підрозділи юридичної служби створюються в організаціях для проведення в них
правової роботи й основними завданнями якої є: зміцнення законності в діяльності відповідної
організації; активне використання правових засобів для боротьби з безгосподарністю;
забезпечення правовими засобами цілості державної власності; захист прав та законних
інтересів організацій і громадян; пропаганда законодавства.

Правова система в незалежній Україні формується уже на нових засадах, однак іноді із
продовженням традицій радянського минулого.

Так, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 690 у серпні 1995 року затвердив
Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, яким визначаються основні
завдання та засади діяльності юридичної служби. Після ряду внесених змін у 2008 році
Кабінетом Міністрів України затверджується нове Загальне положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації.

Наразі необхідно зазначити, що чинне законодавство України потребує вдосконалення в
частині урегулювання порядку організації правової роботи у діяльності державних
підприємств, в установах та організаціях.

Так, Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби не відображають
специфіки діяльності юридичних служб того чи іншого органу і розроблені для суб’єктів
господарювання, а не державного управління [11].
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Рекомендації щодо порядку ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в
установі, організації, а також про участь юридичної служби в організації договірної роботи
на підприємствах, установах, організаціях розроблені Міністерством юстиції України у 1996
та 1999 роках і, фактично, дублюють радянські методи з організації правової роботи.

Водночас на сьогодні Міністерство юстиції України володіє необхідною компетенцією
для видання власних нормативно-правових актів з цих питань, які б ґрунтувалися на чинному
законодавстві.

Крім того, вбачається за необхідне активізувати нормотворчу діяльність міністерств та
відомств у частині методичного керівництва правовою роботою у своїх територіальних органах
або ж відповідних структурних підрозділах місцевих адміністрацій.

Адже сьогодні склалася ситуація, за якої центральні органи виконавчої влади, наприклад
Міністерство охорони здоров’я, регламентують діяльність юридичних служб свого апарату,
інших структур, віднесених до сфери їх управління, не враховуючи або враховуючи неповною
мірою інтереси своїх органів на місцях [13, 14].

Не краща ситуація і з оплатою праці юрисконсультів.
Якщо у Декреті Ради Народних Комісарів від 27 червня 1918 року „Про оплату праці

службовців та працівників радянських установ” [8] посада юрисконсульта була віднесена до
другої категорії першої групи посад як відповідального працівника зі спеціальними знаннями
та тарифом у 750 р. (для Народних Комісарів був встановлений тариф 800 р.), то, згідно з
Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців,
затвердженим наказом Нацдержслужби України від 13 вересня 2011 року № 11, спеціаліст
(головний, провідний) – юрисконсульт віднесений до посад державних службовців, що мають
наскрізний характер, а оплата їх праці провадиться з урахуванням встановленого Кабінетом
Міністрів України посадового окладу для відповідних органів (головний, провідний спеціаліст,
спеціаліст І, ІІ категорій) [9].

Так, посадовий оклад головного спеціаліста-юрисконсульта відділу медичного страхування,
матеріального та кадрового забезпечення управління економічного планування, фінансово-
бухгалтерського обліку та медичного забезпечення департаменту охорони здоров’я Київської
обласної державної адміністрації, згідно з штатним розписом на 2013 рік, встановлений на
рівні мінімальної заробітної плати – 1 218 грн.

Як відомо, мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної
плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану
працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) [10].

Подібну ситуацію в оплаті праці державних службовців спостерігаємо і в інших державних
органах обласного та районного рівнів.

З урахування вищевикладеного, на нашу думку, інституційно юридична служба вже не
відіграє ролі провідника правової роботи, у переважній більшості державних установ на місцях
юридична служба не утворюється, а у разі утворення часто виконує невластиві їй функції.

Методичне керівництво правовою роботою в міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в
установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях здійснює Міністерство юстиції
України; в територіальних органах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади,
місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах,
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організаціях та державних господарських об’єднаннях – головні управління юстиції в областях
та м. Київ.

Таке керівництво здійснюється шляхом підвищення професійного рівня працівників
юридичних служб (проведення семінарів, стажувань), проведення перевірок стану правової
роботи, порушення питань про притягнення до відповідальності працівників юридичних служб,
згідно з чинним законодавством за результатами таких перевірок, вивчення структури і
чисельності юридичних служб суб’єктів правової роботи.

У межах наданих повноважень Головним управлінням юстиції у Київській області
встановлено, що більшість юридичних служб закладів та органів охорони здоров’я утворені в
об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області
(комунальних закладах Київської обласної ради) та районних центральних лікарнях. При цьому
юридична служба як самостійний структурний підрозділ не утворено в жодному закладі чи
органі охорони здоров’я. Її функції виконують юрисконсульти відповідної категорії.

Згідно з відповідними штатними розписами в області працює 40 юрисконсультів (при 48
наявних посадах). Водночас в Ірпінській центральній міській лікарні працює 4 штатні
юрисконсульти.

Аналіз рівня освіти, а отже, і досвіду за фахом працюючих юрисконсультів юридичних
служб закладів та органів охорони здоров’я Київської області свідчить про те, що 80 % з них
мають вищу юридичну освіту. У той же час лише 2 юрисконсульти підвищували свою
кваліфікацію протягом останніх 5 років, 3 – близько 10 років тому, 2 – більше 10 років тому, 33
юрисконсульти ніколи не підвищували свою кваліфікацію.

Наведені дані свідчать про те, що кожний п’ятий юрист системи закладів та органів охорони
здоров’я Київської області не має вищої юридичної освіти. При цьому кожний четвертий
закінчив вищий навчальний заклад більше 20 років тому і лише 5 % від усіх працюючих
юрисконсультів закладів та органів охорони здоров’я Київської області підвищували свою
кваліфікацію протягом останніх п’яти років.

Таким чином не можна однозначно стверджувати, що визначена штатна кількість
юрисконсультів забезпечує належне здійснення правової роботи в закладах та органах охорони
здоров’я, а їх освітньо-професійний рівень відповідає складності виконуваної правової роботи.

Так, за результатами проведених Головним управлінням юстиції у Київській області
перевірок стану правової роботи на державних підприємствах, установах, організаціях (у т.ч.
органах охорони здоров’я), виявлено численні недоліки і порушення чинного законодавства,
що стосуються як організації та безпосередньої діяльності юридичної служби, так і державного
органу.

Зокрема, виявлялися факти видання розпорядчих актів з перевищенням компетенції,
порушень вимог діловодства, порядку візування та укладення договорів, ведення претензійно-
позовної роботи, кадрової роботи та ін.

Наведені факти мають місце у зв’язку із тим, що чинним законодавством не передбачена
відповідальність керівників юридичних осіб публічного права за порушення встановлених
вимог щодо організації правової роботи.

За ситуації, яка склалася сьогодні, коли органи юстиції здійснюють методичне керівництво
правовою роботою лише в органах виконавчої влади і на державних підприємствах, в установах,
організаціях, значний сегмент об’єктів правової роботи знаходиться поза увагою і контролем.
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Так, департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації
підпорядковано 38 закладів охорони здоров’я – об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Київської області (комунальних закладів Київської обласної ради) [12].

Тому доречним видається в рамках наданих Головному управлінню юстиції у Київській
області повноважень за наявності відповідних погоджень з проведення перевірок стану
правової роботи в комунальних закладах та підприємствах, у т.ч. сфери охорони здоров’я.

Узагальнення отриманих результатів, за підсумками такої роботи, може стати основою
для подальшого вивчення адміністративно-правових засад діяльності юридичної служби
закладів та органів охорони здоров’я, а також шляхів їх удосконалення.

Таким чином, можна виокремити наступні проблеми організаційно-правових засад
діяльності юридичних служб закладів та органів охорони здоров’я:

– відсутність належного нормативно-правового забезпечення організації діяльності
юридичних служб;

– зниження ролі юридичної служби закладів охорони здоров’я та рівня професійної
підготовки її працівників;

– відсутність відповідних повноважень у Міністерства юстиції України та його
територіальних органів щодо методичного керівництва правовою роботою юридичних осіб
публічного права.

Тобто організація правової роботи в закладах та органах охорони здоров’я, як і в інших
органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях, має серйозні
проблеми, що впливають на ефективність діяльності таких органів в цілому.

На нашу думку, вкрай необхідно вжити ряд заходів, спрямованих на утвердження ролі
юридичної служби органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, а саме:

1. Підвищити рівень оплати праці юрисконсультів.
2. Напрацювати відповідну нормативно-правову базу з питань організації правової роботи

у сфері охорони здоров’я і не тільки.
Цікавою видається пропозиція В. Коростей щодо реформування юридичної служби на

основі Закону України „Про державну юридичну службу в Україні”, яким слід визначити
систему і статус, завдання і цілі, структуру служби; визначити її взаємовідносини з
адміністрацією підприємства і з державою, тобто встановити правовий і соціальний захист,
фінансування працівників служби, спеціальні звання (ранги), відповідальність служби за
наслідки діяльності.

На нашу думку, було б достатньо, враховуючи специфіку діяльності органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, затвердити Типові
положення про юридичну службу у таких юридичних особах публічного права.

Крім того, Міністерство юстиції України в порядку реалізації наданих повноважень може
видати відповідні акти з питань організації та проведення правової роботи, що лягло б в основу
відомчого врегулювання цих питань.

3. Посилити відповідальність керівників юридичних осіб публічного права за порушення
вимог чинного законодавства щодо організації правової роботи, неврахування рекомендацій
органів юстиції за результатами перевірок стану правової роботи шляхом внесення доповнень
до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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4. Розширити компетенцію органів юстиції у питаннях методичного керівництва правовою
роботою. Зокрема, надати право здійснювати методичне керівництво правовою роботою в
органах місцевого самоврядування, в комунальних закладах та підприємствах; надати право
складати протоколи про адміністративне правопорушення за результатами проведених
перевірок стану правової роботи (у разі внесення відповідних змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення).

Отже, реалізація вищенаведених заходів може забезпечити набуття нового значення,
доповнення та розширення функцій юридичних служб як закладів охорони здоров’я, так і
інших юридичних осіб публічного права за рахунок більш сучасних і професійних
організаційно-правових засобів.
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Вплив глобальних процесів інформатизації на суспільне життя зумовлює появу нової сфери
відносин, предметом яких є електронний обмін інформацією. У цьому процесі беруть участь
органи державної влади, комерційні та некомерційні організації, а також громадяни у своїх
офіційних і особистих стосунках. Перед суспільством ставляться нові завдання, вирішити які
можна лише застосовуючи сучасні засоби, впроваджуючи нові інформаційні технології. Одним
із пріоритетних напрямів розвитку інформатизації суспільства є широке впровадження
електронного документообігу.

Програма електронного документообігу з використанням електронного цифрового
підпису сьогодні активно впроваджується в державних установах і органах державної влади,
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що істотно розширює можливості застосування електронного цифрового підпису і розвиток
електронного документообігу в Україні. Особливо зацікавлена у зазначених процесах
банківська, податкова системи України, торгівля тощо.

Аналіз досліджень і публікацій переконує в тому, що вивченню проблеми запровадження
електронного документообігу присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних учених:
С. І. Ніколюка, В. І. Міщенко, Т. О. Масленникова, В. К. Райхера, А. В. Чучковської,
В. І. Шаповалова, Н. В. Шаманської, Г. В. Юрчук, С. І. Юрія та інші.

Проте електронному документообігу як елементу забезпечення правового регулювання
становлення інститутів інформаційного суспільства не приділено належної уваги.

У зв’язку з цим актуальним видається дослідження можливостей електронного
документообігу та розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання
становлення інститутів інформаційного суспільства.

Світова спільнота давно оцінила переваги та ефективність застосування механізмів
виготовлення, пошуку, передачі, зберігання, аналізу електронних документів. Так, відповідно
до даних дослідження, яке проводилося автономною некомерційною компанією
„Інформаційно-консультаційний центр „Бізнес тезаурус” у 2009 році „МСС – Германія”
(входить до „МЕТРО груп”), 80 % своїх рахунків передає в електронному вигляді і лише 20 % –
у паперовому [1].

Необхідно зазначити, що цілий ряд міжнародних організацій сьогодні займаються
питаннями розробки міжнародних стандартів і рекомендацій щодо процедур і правил
електронного документообігу. Основними з них є: Комісія з підприємництва, спрощення
ділової практики і розвитку в рамках Конференції ООН про торгівлю та розвиток, Комісія
ООН з прав міжнародної торгівлі та Центр з спрощення процедур міжнародної торгівлі в
рамках Європейської економічної комісії; Міжнародний Телекомунікаційний Союз, що є
спеціалізованим агентством по телекомунікаціях при ООН. Особливого значення набув
підписаний у 2000 році протокол про взаєморозуміння, який об’єднав Міжнародну
електротехнічну комісію (IEC), Міжнародну організацію по стандартизації (ISO) та
Міжнародний телекомунікаційний союз (ITU), яким було закладено основи стандартизації у
сфері електронної торгівлі (і електронного документообігу).

Необхідно також наголосити, що провідна роль у розвитку правил електронного
документообігу та електронного цифрового підпису у фінансовій сфері історично належить
UNCITRAL і Раді Європи. Зауважимо, що ще в 1997 році ООН рекомендує національним
урядам максимально враховувати положення типового закону UNCITRAL „Про електронну
комерцію” (прийнятий на 29-й сесії UNCITRAL в Нью-Йорку, 28.05.1996-14.07.1996  р.) [2] при
розробці свого законодавства. Як результат тривалої роботи, в Європі прийнято директиву
ЄС „Про електронну комерцію”. Обидва ці документи проголошують, як основний принцип,
рівність правового статусу паперового й електронного документів. Це дозволяє застосовувати
весь традиційний базовий юридичний багаж, напрацьований при використанні письмової
(паперової) форми укладання контрактів і при використанні електронної форми. Крім того,
вони уніфікують процедуру укладання контрактів в оn-line, встановлюють перелік інформації
про сторони контракту, а також доводять позовну силу електронного контракту тощо.
Відповідно до типового закону UNCITRAL електронний документ означає інформацію,
утворену, послану, отриману або збережену електронними, оптичними чи подібними
засобами, включаючи електронний обмін даними (EDI1), електронну пошту, телеграми, телекс
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чи телекопіювання, але не обмежуючись ними. Ще одним цікавим моментом Правил
UNCITRAL є те, що документ визнається оригіналом, якщо є достатня впевненість у цілісності
інформації, починаючи з того часу, коли вона вперше створена в остаточній формі у вигляді
електронного документа або іншим способом. Іншими словами, Правила UNCITRAL
визнають оригіналом будь-який документ, якщо тільки він зберігає цілісність інформації
первинно створеного електронного документа. Таке трактування дещо відрізняється від
звичної інтерпретації оригіналу паперового документа, де оригінал може бути лише в одному
примірнику, а повторні його екземпляри називаються або дублікатом 2, або копіями.

Не можна недооцінювати значення ще одного документа, прийнятого ООН закону
UNCITRAL „Про електронні підписи”, адже існування електронного документа неможливе
без електронного цифрового підпису. Цей нормативно-правовий акт призначений виключно
для застосування електронних підписів у сфері торгівлі. Відповідно до цього Закону
електронний підпис – це дані в електронній формі, які містяться в повідомленні даних,
прикріплені до нього або логічно асоціюються з ним і які можуть бути використані для
ідентифікації підписувача у зв’язку з повідомленням даних і вказівкою на те, що підписувач
погоджується з інформацією, яка міститься в повідомленні даних [3]. Необхідно зазначити,
що у статті 3 Типового закону „Про електронні підписи” встановлюється рівний режим для
технологій створення електронних підписів. Тобто не дозволяється обмеження або позбавлення
юридичної сили будь-якого методу створення електронного підпису, якщо такий підпис є
настільки надійним, що відповідає меті, для якої документ на електронному носії був
підготовлений або переданий, включаючи всі відповідні домовленості.

Європейський Союз також бере активну участь у формуванні міжнародного права у
фінансовій сфері, зокрема сфері електронної торгівлі, розробивши та прийнявши Пропозиції
до Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу „По деяких аспектах
електронної торгівлі на внутрішньому ринку”. Основним завданням даної Директиви
визначено забезпечення умов належного функціонування міжнародної електронної комерції
між країнами – членами ЄС. Необхідно констатувати, що зазначена Директива визначає
правове регулювання широкого загалу суспільних відносин у сфері електронної комерції.
Крім загальних положень, цей документ містить комплекс норм, що більш детально регулюють
окремі аспекти електронної комерції. Також досить детально врегульовано механізм укладення
електронних договорів, визначено вимоги, яким вони повинні відповідати, встановлені правила
щодо визначення моменту укладення контракту. Значна увага у Директиві приділена питанням
побудови системи використання послуг в інформаційному суспільстві. Для створення системи
надання послуг в інформаційному суспільстві у Директиві встановлюються правові межі для
врегулювання таких проблем:

– регулювання діяльності постачальників інформаційних послуг;
– використання електронних документів;
– укладання договорів з використанням електронних засобів;
– відповідальність посередників;
– розв’язання суперечок у сфері електронної комерції;
– реалізація норм Директиви в законодавстві держав-учасників.
У розділі 2 Директиви Ради ЄС „Комерційні повідомлення” визначені питання використання

„комерційних повідомлень”, до яких віднесено і електронні документи.
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Стаття 2 (f) визначає комерційне повідомлення як будь-яку форму повідомлення, що
використовується в комерційній діяльності організації або особи, яка здійснює комерційну,
виробничу або ремісничу діяльність. Разом з тим не вважається комерційним повідомленням
інформація, за допомогою якої можна отримати відомості про діяльність компанії або особи
(наприклад, доменне ім’я або адреса електронної пошти), а також інформація про товар
(послугу), складена в довільній формі, особливо така, що не містить фінансових питань.

На засіданні Європейського парламенту та Ради Європи було визнано, що електронний
зв’язок і комерція зумовлюють використання „електронних підписів” та суміжних послуг, що
роблять можливим засвідчення достовірності інформації; суперечливі норми щодо правового
визнання електронних підписів та акредитації постачальників послуг із сертифікації в державах-
членах можуть створити значну перешкоду для використання електронного зв’язку та
електронної комерції; з іншого боку, чітка система умов, що застосовуються до електронних
підписів у межах Співтовариства, зміцнить впевненість і загальне визнання нових технологій.
Прийнято Директиву Європейського парламенту і Ради 1999/93/ЕС ”Про правові основи
Співтовариств для використовування електронних підписів” (Директива ”Про електронні
підписи”) [4]. Головною метою цього документа є сприяння використанню електронних
підписів та їх юридичному визнанню. Він закладає правову основу для використання
електронних підписів і певних послуг із сертифікації з метою забезпечення належного
функціонування внутрішнього ринку.

Директива встановлює юридичне визнання електронних документів, які засновані на
чинних сертифікатах і створені за допомогою безпечних механізмів створення підпису, а
саме: вони повинні задовольняти юридичні вимоги до підписів стосовно даних, поданих в
електронній формі, так само, як підпис, написаний власноручно, задовольняти вимоги
стосовно даних, нанесених на папір; бути прийнятними як докази у судочинстві. Водночас,
згідно зі статтею 5 Директиви, „Держави-члени забезпечують неможливість позбавлення
електронного підпису юридичної сили і прийнятності як доказ у судочинстві лише на тій
підставі, що він: виконаний в електронній формі чи не заснований на чинному сертифікаті,
виданому акредитованим постачальником послуг із сертифікації, чи не створений за допомогою
безпечного механізму створення підпису”. Разом з тим на держави-члени покладається
обов’язок забезпечувати відповідальність постачальника послуг із сертифікації, який видавав
громадськості сертифікати як чинний сертифікат за шкоду, заподіяну будь-якій юридичній чи
фізичній особі, яка вмотивовано покладалася на сертифікат, що виникла внаслідок
неспроможності зареєструвати анулювання сертифіката, якщо постачальник послуг зі
сертифікації не доведе, що він діяв обережно.

Електронний документообіг широко використовується багатьма країнами світу нарівні із
паперовим. Кількість та обсяг електронних трансакцій постійно зростає. Водночас із
міжнародним правом активно розвивається і національне законодавство. Ряд країн уже
прийняли закони, що регулюють діяльність у сфері електронної торгівлі й електронного
документообігу та електронного цифрового підпису.

Однією з вимог вступу України до Європейського Союзу є адаптація вітчизняного
законодавства до норм ЄС. З цією метою були прийняті в Україні Закони України „Про
електронний документообіг” та „Про електронний цифровий підпис”. Введення в дію
законодавства щодо надання юридичної сили електронному документу та електронному
цифровому підпису дає можливість створювати системи обміну електронними документами,
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які не потребують дублювання паперовими і значно знижують фінансові витрати та витрати
робочого часу в органах державної влади та управління. Особливо актуальним процес
впровадження електронного документообігу є при впровадженні програми „Електронний
уряд”, адже підвищується якість надання державних послуг і прозорість системи відносин
„громадянин – держава”, „підприємство – держава”. З метою визначення основних
організаційно-правових засад електронного документообігу та використання електронних
документів було прийнято Закон України „Про електронні документи та електронний
документообіг” [5]. Реалізацію державної політики електронного документообігу покладено
на Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених
законом. Відповідно до Закону України „Про електронні документи та електронний
документообіг” державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямоване
на реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу; забезпечення прав і
законних інтересів суб’єктів електронного документообігу; нормативно-правове забезпечення
технології оброблення, створення, передавання, одержання, зберігання, використання та
знищення електронних документів.

У зазначеному вище нормативно-правовому акті законодавець зробив спробу дати загальне
визначення поняття „електронний документ”. Законом встановлено, що електронний
документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи
обов’язкові реквізити документа, зокрема, електронного цифрового підпису. У Законі не
міститься визначення поняття електронних даних, що призводить до різного роду колізій. На
думку фахівців [6], більш вдалим, з погляду юридичної техніки, є визначення електронного
документа, подане в п. 1.10 ст. 1 Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні” [7]. Згідно з його положеннями електронний документ – документ, інформація в
якому представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити документа,
у тому числі й електронний цифровий підпис, який може бути сформований, переданий,
збережений і перетворений електронними засобами у візуальній формі чи на папері. Проте
сфера використання цього визначення обмежена розрахунковими відносинами в межах
України.

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те,
що він має електронну форму. Разом з тим у статті 8 встановлено певні обмеження на
застосування електронного документа як оригіналу. Зокрема, в електронній формі не може
бути створено оригінал свідоцтва про право на спадщину; інший документ, який, згідно із
законодавством, може бути створений лише в одному примірнику (поки не буде створено
централізованого сховища оригіналів електронних документів).

Перенесення економічних відносин у мережу Інтернет призводить до виникнення нових
правових явищ, таких як договори, укладені в електронно-цифровій формі. Наприклад, договір
про надання інтернет-послуг (провайдерський договір), договір оренди дискового простору
на комп’ютері провайдера (договір хостингу), а також традиційний договір купівлі-продажу,
що обслуговує електронну торгівлю тощо. Укладання договорів в електронно-цифровій формі
починає набувати масового характеру. На сьогодні розгляд питання про форму угод, укладених
в електронному вигляді, є актуальним і становить великий інтерес для дослідження. Електронна
форма договору є вираженням волі всіх учасників угоди шляхом складання електронного
документа, що віддзеркалює зміст цієї угоди [8]. Необхідно визнати, що договори, укладені в
електронно-цифровій формі, потрібно відносити до розряду письмових угод. Тут слово
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„письмові” доцільно розуміти як інформацію, викладену за допомогою букв, але її носієм
виступає не традиційно застосовуваний папір, а інший специфічний комплексний об’єкт.
Електронно-цифрова форма є видом письмової угоди, відповідає всім її ознакам з урахуванням
специфіки Інтернет. Таким чином, електронно-цифрова форма договору є вираженням волі
учасників угоди шляхом складання електронного документа, що відображає зміст угоди і
скріпленого електронно-цифровими підписами осіб, які укладають угоду. Ідентифікувати
сторони договору, укладеного в електронному вигляді, можна виключно за допомогою
електронного цифрового підпису.

З метою регулювання відносин, що виникають при використанні електронного цифрового
підпису, та визначення його правового статусу в 2003 році було розроблено і прийнято Закон
України „Про електронно-цифровий підпис”. Прийняття цього нормативно-правового
документа дозволило законодавчо закріпити правовий статус електронного цифрового підпису.

Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має
електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. Усе це дозволило
додати юридичних ознак договірним відносинам, що виникають у мережі Інтернет.

Не можемо не погодитися з думкою експертів [9] щодо невідповідності зазначеного Закону
України Директиві Ради Європи. Адже у статті 5 пункту 1 Директиви держави-члени повинні
забезпечити, щоб удосконалений електронний підпис, заснований на чинному сертифікаті і
створений за допомогою надійних механізмів створення підпису, визнавався еквівалентом
власноручного підпису. У Законі України „Про електронний цифровий підпис” [10] вміщено
сам термін „удосконалений електронний підпис” та вимоги до надійних механізмів створення
підпису відсутні.

До суб’єктів правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису віднесено:
підписувач, користувач, центр сертифікації ключів, акредитований центр сертифікації ключів,
центральний засвідчувальний орган, засвідчувальний центр органу виконавчої влади або
іншого державного органу, контролюючий орган.

Відповідно до статті 7 Закону України „Про електронний цифровий підпис” підписувач
має право: вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифіката-ключа та
оскаржити дії чи бездіяльність центру сертифікації ключів у судовому порядку. До обов’язків
підписувача віднесено: зберігання особистого ключа у таємниці; надання центру сертифікації
ключів даних для засвідчення чинності відкритого ключа; своєчасне надання центру
сертифікації ключів інформацію про зміну даних, відображених у сертифікаті ключа.

Одним із суб’єктів відносин, що виникають при застосуванні електронного цифрового
підпису, є центр сертифікації ключів, який має відповідні повноваження й видає, зокрема,
посвідчення належності конкретного відкритого ключа певному користувачу. Його діяльність,
пов’язана з організацією та функціонуванням таких центрів, віднесена до сфери
криптографічного захисту інформації і підлягає ліцензуванню. Реєстрацію центрів сертифікації
ключів, а також видачу сертифікатів ключів цих центрів повинний здійснювати Центральний
засвідчуючий орган. У 2003 році було створено Державне підприємство „Українські спеціальні
системи”. Основними послугами, які надає АЦСК Державного підприємства „Українські
спеціальні системи”, є: генерація особистих і відкритих ключів ЕЦП абонентів; надання послуг
блокування та поновлення сертифікатів ЕЦП абонентів формування та публікування списків
діючих і відкликаних сертифікатів абонентів; надання послуги перевірки статусу сертифіката
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в режимі on-line; надання послуги формування та перевірки позначки часу; підтвердження
достовірності ЕЦП електронних документів.

Відповідно до Закону центром сертифікації ключів може бути юридична особа будь-якої
форми власності або фізична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, що надає
послуги електронного цифрового підпису та засвідчила свій відкритий ключ у центральному
засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі. Центр сертифікації ключів,
акредитований в установленому порядку, є акредитованим центром сертифікації ключів,
який надає послуги електронного цифрового підпису та обслуговує виключно посилені
сертифікати ключів. Порядок акредитації та вимоги, яким повинен відповідати акредитований
центр сертифікації ключів, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Формування і видача
посилених сертифікатів ключів засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів
здійснюється центральним засвідчувальним органом. На виконання положень цієї статті
Закону в 2004 році була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України, яка затвердила
Положення про центральний засвідчувальний орган [11], де визначено його завдання щодо
електронних державних послуг (звітність перед державними органами, реєстраційні процедури
тощо); електронного документообігу в органах державної влади; електронної комерції;
електронного документообігу між комерційними організаціями; електронної взаємодії між
банками та клієнтами.

У цьому ж 2004 році Кабінет Міністрів України ухвалює Постанову „Про затвердження
Порядку акредитації центру сертифікації ключів” [12], де було визначено процедуру акредитації
центру сертифікації ключів, умови надання центром послуг електронного цифрового підпису,
вимоги до його персоналу та захисту інформації. Надання послуг електронного цифрового
підпису здійснюється акредитованим центром згідно з правилами посиленої сертифікації та
регламентом роботи цього центру.

Акредитований центр під час надання послуг електронного цифрового підпису фізичним
та юридичним особам, фізичним особам – підприємцям зобов’язаний дотримуватися таких
вимог: встановлювати відповідно до законодавства фізичну особу, фізичну особу –
підприємця, юридичну особу та уповноваженого представника юридичної особи, які
звернулися до акредитованого центру з метою формування сертифіката; перевіряти дані,
обов’язкові для формування сертифіката, і дані, які вносяться до нього на вимогу підписувача;
реєструвати та вести облік звернень фізичних та юридичних осіб, на підставі яких були
сформовані сертифікати; встановлювати належність підписувачу особистого ключа та його
відповідність відкритому ключу, якщо їх генерація здійснювалася не в акредитованому центрі.

Для обмеження монополізму нормативно визначено, що тарифи на послуги Центрального
засвідчуючого органу повинні встановлюватися Кабінетом Міністрів України. На виконання
пункту 2 цієї постанови 13 січня 2005 року було затверджено Правила посиленої сертифікації.
Предметом правового регулювання цих Правил визначено порядок обслуговування
акредитованим центром сертифікації ключів посилених сертифікатів ключів та забезпечення
їхнього використання користувачами послуг електронного цифрового підпису. Введення у
дію Правил у комплексі з іншими нормативно-правовими актами з питань електронного
цифрового підпису та захисту інформації дозволяє розпочати в Україні практичну реалізацію
заходів зі створення центрів сертифікації ключів, що будуть надавати послуги електронного
цифрового підпису державним органам, а також підприємствам, установам та організаціям
державної форми власності.
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Закон України „Про електронний цифровий підпис” передбачає, що повинні
застосовуватися національні стандарти криптографії або ті, на які „дав добро” орган державного
управління, який реалізує державну політику в сфері криптографічного захисту інформації,
тобто ще один суб’єкт правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису –
контрольний орган. Нині для визначення алгоритмів формування та перевірки цифрового
підпису в Україні діють два стандарти: міждержавний стандарт ГОСТ 34.310-95
„Информационная технология. Процедура выработки и проверки цифровой подписи на базе
асимметричного криптографического алгоритма” та стандарт України ДСТУ 4145-2002
„Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що
ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння”, затверджений наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
28.12.2002 № 31.

З метою підвищення захисту інформації та економії бюджетних коштів, призначених для
створення автоматизованих систем, у яких обробляється інформація, що становить державну
або іншу передбачену законом таємницю, відкриту інформацію та інформацію з обмеженим
доступом, яка є власністю держави, виникла потреба у нормативному визначенні конкретної
сфери та порядку застосування стандартів ГОСТ 34.310-95 і ДСТУ 4145-2002. Тому питання
застосування зазначених стандартів у сфері електронного цифрового підпису на сьогодні є
актуальним та потребує державного регулювання [13].

Відповідно до статті 5 Закону України „Про електронний цифровий підпис” порядок
застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми
власності визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок застосування цифрового
підпису в банківській системі – Національним банком України. Тому Постановою Кабінету
Міністрів України було затверджено Порядок застосування електронного цифрового підпису
органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями державної форми власності [14]. Цією Постановою визначено вимоги до
застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності.
Так, застосування електронного цифрового підпису для вчинення правочинів за участі інших
юридичних та фізичних осіб можливе лише за наявності у них посилених сертифікатів відкритих
ключів, які має видати акредитований центр сертифікації ключів. У зазначеній Постанові
визначається, що установа отримує на договірних засадах послуги, пов’язані з електронним
цифровим підписом, від акредитованого центру сертифікації ключів. При цьому вона може
отримувати такі послуги лише від одного акредитованого центру сертифікації ключів.
Використання підписувачами особистих ключів, відповідні відкриті ключі яких засвідчені
іншими акредитованими центрами сертифікації ключів, забороняється. У посиленому
сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково зазначається його належність до установи
та посада, яку він займає.

За даними проведеного опитування Держкомінформнауки, станом на I-й квартал 2010
року кількість ключів ЕЦП в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування становила
3 294, а загальна кількість ключів у національній системі електронного цифрового підпису –
більше 1 800 тисяч [15].

Необхідно зазначити, що в запровадженні електронного документообігу та електронного
цифрового підпису найбільш зацікавлені банківська система та податкова система України,
торгівля тощо.
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У банківській системі застосування електронного цифрового підпису розпочалося після
впровадження електронних платежів у систему НБУ починаючи з 1995 року. З метою
встановлення загальних правил, видів і стандартів розрахунків юридичних і фізичних осіб та
банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участі банків,
Національним банком України було затверджено Інструкцію про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті. Відповідно до п. 1.4 Інструкції електронний розрахунковий
документ – це документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних,
уключаючи відповідні реквізити розрахункового документа, який може бути сформований,
переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними
засобами [16]. В Інструкції міститься Глава 11, присвячена розрахункам, які клієнт може
здійснювати за допомогою систем дистанційного обслуговування систем „клієнт – банк”,
„клієнт – Інтернет – банк”, „телефонний банкінг” тощо. Під час здійснення розрахунків за
допомогою систем „клієнт – банк”, „клієнт – Інтернет – банк” тощо застосовуються електронні
розрахункові документи. Одним з обов’язкових реквізитів, зазначених у п. 11.5, є електронний
цифровий підпис.

Зауважимо, що на сьогодні не всі банки, що обслуговують системи дистанційного
керування рахунком, використовують електронний цифровий підпис, який має сертифікат
ключа, виданий в установленому Законом України „Про електронний цифровий підпис”
порядку. Причиною цього є не небажання комерційних банків використовувати електронні
цифрові підписи, а недосконалість інфраструктури для використання електронних цифрових
підписів, яка б надійно функціонувала та була закріплена на нормативно-правовому рівні.
Зазначимо, що в Україні відсутній спеціалізований нормативно-правовий акт, у якому були б
системно згруповані норми, спрямовані на регулювання відносин у сфері електронного
банківського документообігу саме в банківській сфері. У цьому документі доцільно було б
закріпити за Національним банком контрольно-владні повноваження відносно електронних
цифрових підписів, які використовуються в банківській діяльності, тобто функцію центрального
засвідчувального органу.

Системи електронного документообігу формують нове покоління систем автоматизації
різних процесів у країні. Запровадження електронного документообігу в органах державної
влади та місцевого самоврядування повинне здійснюватися на основі однакового підходу та
застосування єдиного програмного інструментарію. Усе це дозволить оптимізувати роботу
державних органів, підвищить рівень послуг, що надаються ними громадянам. Необхідно
зазначити, що цей процес потребує вдосконалення вже існуючої нормативно-правової бази
та прийняття ряду нових спеціальних нормативно-правових актів. Закони та інші нормативні
акти не повинні містити докладних технічних вимог, лише посилатися на відповідні стандарти
та ГОСТи. Крім того, при розробці нормативно-правових актів необхідно звернути увагу на
потреби та очікування бізнесу, індивідуальних користувачів і споживачів щодо доступності,
обсягу і якості електронних послуг, адже існуючі нормативні документи здебільшого
спрямовані на вирішення проблем у сфері державного управління.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ

„ДЕРЖАВНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА”: АНАЛІЗ
ВІТЧИЗНЯНОГО І ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Проаналізовано та прокласифіковано наукові підходи до визначення змісту поняття

„державна сімейна політика”. На підставі чого визначено, що державна сімейна політика
прямо пов’язана з укріпленням соціального інституту сім’ї, захищає його інтереси та
права у процесі суспільного розвитку, а також дозволяє виявляти та вирішувати
специфічні проблеми сім’ї.

Здійснено теоретичний аналіз співвідношення понять „соціальна політика”,
„демографічна політика” та „сімейна політика”, завдяки якому виокремлено особливості
державної соціальної політики та державної сімейної політики. Визначено детермінанти
формування та розвитку державної сімейної політики в історико-правовому аспекті.
Сформульовано поняття „державна сімейна політика”.

Проанализированы и проклассифицированы научные подходы к определению
содержания понятия „государственная семейная политика”. На основании чего
определено, что государственная семейная политика напрямую связана с укреплением
социального института семьи, защищает ее интересы и права в процессе общественного
развития, а также позволяет выявлять и решать специфические проблемы семьи.

Осуществлен теоретический анализ соотношения понятий „социальная политика”,
„демографическая политика” и „семейная политика”, благодаря которому выделены
особенности государственной социальной политики и государственной семейной
политики. Определены детерминанты формирования и развития государственной
семейной политики в историко-правовом аспекте. Сформулировано понятие
„государственная семейная политика”.

In article it is analyzed and classified scientific approaches to determination of the meaning
of „state family policy”. Based on this it is stated that state family policy is directly linked with
strengthening of family institution, protects its rights and interests during social development
and helps to find and solve specific problems of family.

It is found special determinants of formation and development of state family policy in historic
overview. Also it is formed alternative definition of „state family policy”.

Ключові слова: політика,сімейна політика, соціальна політика, демографічна політика.
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Сім’я є важливим фактором зміцнення держави і суспільства. Проте інтереси і можливості
сім’ї реалізуються сьогодні недостатньо. Починаючи з 1990-х років відбулися суттєві зміни у
вітчизняній сімейній політиці, які були зумовлені відмовою від практики державного
патерналізму на користь ліберальної ідеології індивідуалізму. Ці зміни призвели до мінімізації
соціальних функцій держави стосовно інституту сім’ї в Україні та втрати або неналежного
виконання сім’єю її традиційних функцій. Крім того, відбувається трансформація інституту
сім’ї, що супроводжується значною зміною демографічних показників, зростаючою
різноманітністю типів сім’ї та підвищенням ризику бідності окремих категорій сімей.

Незважаючи на те, що протягом усіх років незалежності держава визначала сімейну
політику як невід’ємну складову програми діяльності всіх урядів, відповідні заходи не дали
бажаного результату. Становлення ефективної сімейної політики у країні ускладнює
нерозвиненість її законодавчої бази, практичних механізмів її реалізації, недооцінка її як
самостійного напряму державної діяльності, відсутність середньострокової програми
стабілізації, зміцнення і розвитку соціального інституту сім’ї, сукупність об’єктивних і
суб’єктивних факторів, які зберігають залишковий принцип фінансового, матеріально-
технічного, кадрового забезпечення державної сімейної політики (далі – ДСП).

Разом з тим науково-теоретичні дослідження змісту та результатів ДСП на сьогодні не
відповідають практиці її реалізації державою в особі уповноважених органів. У зв’язку з цим
сучасна ДСП України характеризується рядом суперечностей як на теоретико-правовому,
так і на політологічному, соціальному, економічному, демографічному рівнях і являє собою
лише набір виокремлених державних заходів, які не мають системного характеру. Роль ДСП
як системоутворюючого чинника розвитку суспільства і держави визначає потребу в
поглибленому теоретико-методологічному аналізі змісту поняття „державна сімейна політика”.

Перед тим, як розкрити зміст такої політики, потрібно дослідити саме поняття „політика”.
Походження терміна „політика” науковці пов’язують з ім’ям давньогрецького вченого
Аристотеля, який розглядав її як науку про державу, приділяючи увагу основам організації та
діяльності держави й політичної влади.Узагальнивши різноманітні наукові підходи до визначення
терміна „політика” [1; 2] та виходячи з мети роботи, вважаємо, що політика – це організаційна,
регулятивна і контролююча сфера суспільної діяльності, що має всеосяжний характер,
орієнтована на досягнення мети та зумовлена такими властивостями, як здатність впливати
на всю структуру суспільства, на події, які в ньому відбуваються, відносини, охоплювати
різноманітні сфери суспільного життя, та спрямована на захоплення, утримання та
використання влади.

Принципове значення для нашого дослідження має також розуміння сутності таких понять,
як „соціальна політика”, „демографічна політика” та „сімейна політика”. Насамперед необхідно
зауважити, що зазначені поняття не мають усталеного академічного визначення. Наведемо
декілька визначень соціальної політики різних авторів.

Так, на думку О. Л. Іванової, „соціальна політика – це діяльність держави щодо створення
та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту
членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів,
забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності в країні” [3, с. 48].

А. Соловйов характеризує соціальну політику як „комплекс заходів з боку держави щодо
врегулювання соціально-трудових відносин”. Соціальну політику він розглядає у вузькому та
широкому аспекті. У вузькому – це система державної підтримки соціальних прав і гарантій
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працездатних та непрацездатних громадян. У широкому – це система заходів, що забезпечують
найбільш повну реалізацію відносин власності між основними соціальними групами
суспільства. Разом з тим він розуміє соціальну політику як особливий вид державної діяльності,
що пов’язаний із „організацією систем життєзабезпечення, з реалізацією інтересів, прав і
свобод громадян, з підтримкою їх добробуту й економічної незалежності, із забезпеченням
гарантій гідного споживання ними суспільних благ і послуг, із наданням суспільного захисту
громадянам, що його потребують”[4, с. 25].

А. Н. Аверин розглядає соціальну політику як „…вплив держави на соціальну сферу
суспільства, його діяльність щодо задоволення соціальних потреб людей, підтримки гідного
для суспільства рівня їх життя, надання соціальних послуг населенню, забезпечення
конституційних соціальних гарантій громадянам, надання соціальної підтримки
непрацездатним і малозабезпеченим верствам населення” [5, с. 4].

Отже, на думку більшості вчених, соціальна політика – це „комплекс заходів з боку держави”,
які спрямовуються на „різні соціально-демографічні і професійні групи населення і регіонів
країни”.

Сутність, характер, особливості та механізми реалізації соціальної політики, окремих її
складових детермінують понад дві сотні законів і підзаконних актів. Зазначимо також, що
соціальну політику диференціюють закони України відповідно до статевовікових категорій
громадян.

Метою соціальної політики держави є забезпечення стабільного функціонування
суспільства, досягнення суспільної злагоди та соціальної цілісності, належного рівня
життєдіяльності людей.

До суб’єктів соціальної політики можна віднести: державні органи, відомства та установи;
громадські, релігійні, благодійні та інші недержавні об’єднання; комерційні, фінансові та інші
бізнесові структури; громадяни, які беруть участь на професійних чи добровільних засадах у
здійсненні громадянських і суспільних ініціатив.

Дещо складніше визначити об’єкт соціальної політики. П. Спікер відносить до об’єкта
соціальної політики соціальний захист і соціальні служби [6], М. Головатий та М. Панасюк –
„…соціальне забезпечення (пенсійне забезпечення у старості, у випадку інвалідності тощо),
система охорони здоров’я, освіти, науки і культури та запобігання злочинності” [7], П. Шевчук –
„… окремі особи, групи або спільності, які потребують певної соціальної підтримки та
захисту” [8]. Як видно з розглянутих вище визначень, перелік об’єктів соціальної політики
може бути різний.

Основними напрямами державної соціальної політики України визначено такі: доходи,
рівень життя громадян; зайнятість громадян і стан ринку праці; організація й оплата праці;
охорона праці; загальнообов’язкове державне соціальне страхування; житлове забезпечення
громадян та ін. Окремо було виділено основні складові системи соціального захисту громадян:
соціальне страхування, пов’язане з трудовою діяльністю; окремі грошові виплати та пенсії;
допомогу сім’ям з дітьми; адресну соціальну допомогу окремим малозабезпеченим верствам
населення; надання житлових субсидій; компенсації та пільги тим, хто постраждав від
техногенно-екологічних катастроф [9].

Необхідно зауважити, що напрями соціальної політики орієнтовані на сім’ю, однак
внаслідок того, що останню не розглядають як цілісний об’єкт, вони зазвичай майже не
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узгоджені між собою, не враховують специфіку функціонування і розвитку сім’ї, етапи її
життєвого циклу, потреби і тому часто є неефективними.

Отже, виходячи із зазначеного вище, можна зробити висновки про те, що, по-перше,
існують різні підходи до розуміння змісту соціальної політики, її мети, суб’єктів, їх компетенції.
По-друге, державна соціальна політика в Україні перебуває на стадії реформування і
диференціюється законами України відповідно до статевовікових категорій громадян. По-
третє, державна соціальна політика України залежить від соціально-економічного розвитку і
фінансується з державного бюджету недостатньо і за залишковим принципом. По-четверте,
соціальна політика держави орієнтована переважно на населення в цілому і, фактично, не
враховує інтереси сім’ї як соціального інституту.

Соціальні проблеми, з якими стикаються сім’ї в Україні, можна розділити на дві групи.
Першу групу утворюють проблеми загальносоціального характеру (макроекономічні та
мікросоціальні), у тому числі пов’язані зі сферами охорони здоров’я, культури, зайнятості.
Друга – відображає специфіку функціонування сім’ї як соціального інституту, інституційний
зміст життєдіяльності сім’ї. Сукупність цих проблем і становить предмет СП. Загальносоціальні
заходи, якими оперує соціальна політика, стосуються саме сім’ї. Однак вони не орієнтовані
на сім’ю цілеспрямовано, оскільки об’єктом соціальної політики є населення в цілому. СП
спрямована на сім’ю як на конкретний об’єкт і покликана створювати умови для вирішення
специфічних проблем сім’ї.

У зв’язку з цим необхідно дослідити зміст поняття „сімейна політика”. Сам термін „сімейна
політика” має відносно недавню історію, він сформувався у II пол. XX століття. Першими
дослідниками, які спробували визначити термін „сімейна політика”, були Камерман і Кон. У
1978 р. вони надрукували працю „Сімейна політика: Держава і Сім’я в 14 країнах” [10], у якій
були досліджені країни з наявною і прихованою сімейною політикою. „Наявна сімейна політика”
означала, що в країні існує державна, законна й інституційно закріплена концепція СП. Сім’я
була об’єктом політичних дискусій, а політична мета щодо сім’ї офіційно сформована. При
„прихованій” СП були відсутні зазначені вище характеристики. Хоча інші напрями державної
соціальної політики були пов’язані із сім’єю, однак мета їх різна і, як правило, не зосереджена
на сім’ї.

Початок активній розробці змісту СП, її цілей, форм і методів поклав регіональний
демографічний семінар з проблем СП, що проходив у м. Юрмалі (Латвія) в 1988 р. Відповідно
у наукових розробках і суспільно-політичній лексиці цей термін активно почали
використовувати приблизно із середини 80-х років минулого століття.

У колишньому СРСР поняття „сімейна політика” стали активно впроваджувати в наукову
і суспільно-політичну лексику лише наприкінці 1980-х років і використовувати разом із більш
звичними термінами, такими як „політика населення”, „демографічна політика” і „планування
сім’ї”. У цей період науковці та політики зробили спробу визначити зміст СП, сформулювати
цілі, принципи і напрями, показати її місце в системі заходів соціальної політики, обґрунтувати
співвідношення із соціально-демографічною політикою, пов’язати з проблемою планування
сім’ї тощо.

У зв’язку з розробкою Держкомпраці СРСР основних напрямів поліпшення становища
жінок, сім’ї та дітей у 1989 р. під керівництвом відомого демографа А. Вишневського була
підготовлена Державна програма „Сімейна політика в СРСР в 90-і роки”. У преамбулі цієї
Програми зазначалося: 1) „...активна сімейна політика, спрямована на поліпшення соціальних,
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економічних і моральних умов виконання сім’єю її функцій, повинна стати найважливішою
складовою частиною всієї соціальної політики держави в СРСР; 2) ...сімейна політика буде
розроблятися й проводитися як цілісна система взаємопов’язаних заходів і з максимальним
урахуванням нових реальностей: ринкової економіки, соціального партнерства, політичної
демократії” [11, c. 26 ].

У 1991 р. в Москві була проведена конференція Міжнародного союзу сімейних організацій
„Глобальна сімейна політика і права сім’ї”. Це була перша конференція в Росії на
національному рівні, у назві якої була використана зазначена дефініція.

Нині важливість розробки стратегічних напрямів СП розуміють як вчені, так і політики.
Значно зросла кількість фахових досліджень з цієї проблематики, а законодавчі проекти в
різних країнах розробляють, у тому числі і з метою контролю змін у СП, як на національному,
так і на загальноєвропейському рівні.

Разом з тим дотепер поняття „сімейна політика” не має єдиного трактування і відображає
досить різні підходи як науковців, так і практиків, хоча його часто застосовують, насамперед
науковці, у засобах масової інформації. Поняття набуло значного поширення і на
міжнародному рівні, у документах ООН та інших міжнародних організацій, державних актах
багатьох країн світу. Однак його визначення немає ні у Демографічному енциклопедичному
словнику, ні у Багатомовному демографічному словнику, підготовленому під егідою
Міжнародного союзу по вивченню народонаселення, ні в енциклопедичному словнику
„Народонаселення”.

Визначення його відсутнє і в українських енциклопедіях і словниках. Необхідно зазначити,
що у вітчизняній науковій літературі перші роботи з проблематики СП з’явилися в кінці 90-х
років XX століття [12; 13 тощо]. Однак, як слушно зазначає І. А. Семенець-Орлова, вони не
достатньо теоретично, а іноді і зовсім поверхово висвітлювали питання СП [14].

Останнім часом було видано ряд ґрунтовних робіт із зазначеної тематики із детальним
аналізом вітчизняної практики СП [15; 16 та інші]. Однак часто СП у них розглянута у вузькому
значенні (у розумінні дефініції переважає зосередження уваги переважно на прямих грошових
виплатах, допомозі багатодітним родинам, податковим пільгам, оплачуваній декретній
відпустці). В інших наукових працях акцентована увага лише на демографічних і
пронаталістичних аспектах СП, а точніше – констатації існуючих проблем без різновекторного
вивчення шляхів їх можливого подолання.

Сьогодні поняття „сімейна політика” все частіше використовують у наукових публікаціях
як самостійну категорію для позначення діяльності державних та інших служб із соціального
захисту сім’ї, надання адресної підтримки сім’ям певних типів. Проте правомірність такого
поняття мало у кого з фахівців викликає сумнів. Як було зазначено вище, окремі вчені
ототожнюють СП із соціальним захистом, зводять її фактично до державних допомог,
компенсацій, пільг. Інші розглядають СП як галузь одночасно і соціальної, і демографічної
політики, зосереджуючи більше уваги, залежно від професійної спеціалізації, на
демографічних, соціальних, культурних, медичних та інших аспектах. Знання про сім’ю, її
проблеми і закономірності розвитку, які отримані вченими, становлять інформаційну і
методологічну основу для формування мети і завдань СП, для розробки механізмів і програм
її реалізації.

Виходячи із запропонованих ученими визначень досліджуваного поняття, виділимо декілька
наукових підходів до сутності ДСП.
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Група наукових підходів до сутності ДСП як частини соціальної політики охоплює розуміння
сімейної політики з позицій соціального захисту. Вчені зводять її до державних допомог,
компенсацій, пільг і розглядають ДСП як систему заходів допомоги сім’ям з дітьми
(А. Н. Аверин, А. В. Базилюк, С. В. Ничипоренко, О. О. Коломоєць, Б. О. Крімер,
О. П. Крентовська, Л. В. Кулачок, Л. П. Короткова, А. Д. Плотніков, А. О. Сіленко,
А. Ф. Храмцов, Т. В. Шевцова, М. Ю. Хмельова та інші).

Зазначимо, що заходи, які проводяться в рамках соціальної політики, насамперед впливають
на сім’ю. Однак вони недостатньо враховують її інтереси як соціального інституту. ДСП
спрямована на укріплення соціального інституту сім’ї, вона захищає його інтереси та права у
процесі суспільного розвитку, а також дозволяє виявити та вирішувати специфічні проблеми
сім’ї. Тому ототожнення соціальної політики із сімейною є неправомірним і може призвести
фактично до заперечення останньої.

Інші вчені розглядають ДСП з позицій відсутності однозначного визначення як соціальної
або економічної політики (М. Ю. Арутюнян, А. Г. Вишневський, Г. С. Вітковська,
Т. А. Єлізарова, Г. В. Рахманова, В. І. Жуковта інші).

С. Ю. Аксьонова, О. М. Балакірєва, В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова,
Л. П. Керб, М. М. Шимановський та інші включають СП до складу демографічної (або
соціально-демографічної), що значно звужує значення політики стосовно сім’ї, зводить її
практично до репродуктивної функції. Оскільки об’єктами демографічної політики є
населення країни в цілому або окремих регіонів, соціально-демографічні групи населення,
сім’ї певних типів і стадій життєвого циклу, а демографічна політика – цілеспрямована діяльність
державних органів та інших соціальних інститутів у сфері регулювання процесів відтворення
населення, система цілей і засобів їх досягнення.

Як бачимо, демографічна і СП пов’язані між собою, але не тотожні. Демографічна політика
є також складовою соціальної. Однак вона виокремлюється за іншими ніж СП підставами: за
функцією, а не за об’єктом. Водночас демографічна функція  лише одна з функцій сім’ї, а
тому на демографічний розвиток можна впливати насамперед через СП.

Очевидним є те, що питання осмислення поняття „сімейна політика”, виокремлення її із
соціальної та демографічної політик навряд чи можна вважати вирішеним. З урахуванням
зазначеного можна стверджувати, що точного і загальноприйнятого поняття СП поки що
немає, а сам характер вживання його свідчить про те, що дослідники не наполягають на
однозначному його вживанні і розглядають СП як галузь одночасно і соціальної, і
демографічної політики, акцентуючи увагу, залежно від професійних інтересів, на
демографічних, соціальних, культурних, медичних та інших аспектах.

До групи наукових підходів до сутності ДСП як окремого напряму соціальної політики
нами віднесено такі наукові погляди, які стосуються її визначення як: а) правової діяльності
держави: цілеспрямований комплекс юридичних норм, дій і способів, здійснюваних державою
(Д. Дж. Ван де Реа, М. Джексон, Х. Джоши, Ш. Камерман, Д. Колеман, Дж. Єспинг-Андерсен);
цілеспрямована діяльність органів державного управління та інших суб’єктів політики
(О. А. Хасбулатова, А. В. Смірнова, Н. М. Степанова, В. Н. Смірнова, О. Р. Клюєва,
Ж. В. Чернова, Д. Є. Андрєєва, А. Й. Буковинський, Р. С. Сафіфулін та інші); б) системи: цілісної
системи заходів економічного, правового, соціального, інформаційного, ідеологічного та
адміністративного характеру (С. М. Вакуленко, О. І. Благодарний, С. В. Рак, А. О. Фоменко,
І. О. Курило та інші); ціннісно-орієнтованої системи діяльності держави (А. М. Мішин,
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А. І. П’янов, О. І. Харитонова, А. І. Шевченко, О. О. Яременко); в) напряму державної політики:
один з пріоритетних або специфічних напрямів державної політики та відповідної діяльності
держави (С. В. Толстоухова, В. І. Довженко, Г. В. Герасименко, Л. С. Волинець,
М. М. П’яницький та інші); г) комплексної політики (В. І. Куценко, І. М. Лавриненко, І. В. Шмідт
та інші); д) комплексу заходів, спрямованих на зміцнення основних функцій сім’ї
(Л. М. Мельничук, А. В. Артюхов, С. В. Дармодехін, Л. Ф. Неботова, А. І. Ляшенко,
В. Д. Москаленко та інші).

Варто також зазначити, що у багатьох європейських країнах дано визначення поняття
„сімейна політика”, але воно суттєво відрізняються залежно від країни та її рівня розвитку.
Наприклад, у Польщі: „сімейна політика – це комплексна політика, яка ґрунтується на афірмації
сім’ї з метою повної поваги до кожної особи, яка її творить, та гармонійного розвитку
суспільства, яке є сумою сімей” [17]. У країнах ЄС загальноприйнятим є таке визначення:
„сімейна політика – це комплекс юридичних норм, дій і способів, здійснюваних державою з
метою створення сприятливих умов для сім’ї, її виникнення, правильного функціонування і
здійснення нею всіх важливих суспільних ролей” [18].

Досліджуючи зарубіжний досвід, І. І. Осипова [19, с. 73] запропонувала таку класифікацію
основних підходів до СП у розвинених країнах:

– сімейний – політика спрямована на заохочення народжуваності, допомогу матерям
при суміщенні материнства та роботи (Франція);

– традиційний – спрямований на збереження сім’ї як такої. Здійснюється часткова державна
підтримка сім’ї, головне джерело підтримки – сама сім’я, суспільні, релігійні, благодійні
організації (Німеччина);

– егалітарний – спрямований на забезпечення гендерної рівності. Політика держави
здійснюється з метою підтримки подвійної ролі працівника і батька, свободи вибору сім’єю
форми, структури, власної траєкторії (Швеція, Данія);

– сімейний неінтервенціоністський – обумовлений невтручанням у життя сім’ї, оскільки
сім’я сама в змозі забезпечити власні потреби без значної допомоги з боку держави (США,
Великобританія).

Специфіка підходу до ДСП у Російській Федерації розкрита у роботах провідних науковців,
а також у нормативно-правових актах. Так, російський учений А. І. Пьянов визначає ДСП як
„самостійний напрям соціальної політики, що є системою комплексної діяльності держави,
спрямованої на соціальний інститут сім’ї з метою його укріплення та розвитку, захисту
інституційних прав та інтересів сім’ї, забезпечення її незалежності, відносної автономії та
благополуччя; активізації її суб’єктної ролі в соціальному просторі, у якому держава та сім’я
виступають як рівноправні суб’єкти – партнери” [20, с. 125].

На думку А. В. Артюхова, ДСП – це „частина соціальної політики, комплекс заходів,
спрямованих на надання того чи іншого впливу на сім’ю, процеси сімейних змін або сімейну
поведінку” [21].

О. А. Хасбулатова та А. В. Смірнова під ДСП розуміють „цілеспрямовану діяльність органів
державного управління та інших суб’єктів політики, що здійснюється з метою створення
оптимальних умов для функціонування сім’ї та успішного виконання нею соціально значущих
функцій” [22, с. 3].

Офіційне тлумачення ДСП Російської Федерації подано в Указі Президента РФ „Обосновных
направлениях государственной семейной политики” від 14 травня 1996 р. № 712 (зі змінами
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від 05.10.2002 р.) [23], де зазначено, що ДСП є складовою соціальної політики Російської
Федерації та цілісною системою принципів, оцінок і заходів організаційного, економічного,
правового, наукового, інформаційного, пропагандистського та кадрового характеру,
спрямованих на поліпшення умов та підвищення якості життя сімей.

Необхідно зазначити, що в Російській Федерації (далі – РФ) ДСП розглядають як систему
принципів, оцінок і заходів. А в Україні, в чинній редакції Концепції державної сімейної
політики [24], на відміну від РФ, ДСП розглядається як система пріоритетних заходів. Однак,
проаналізувавши їх, можна виявити, що передбачені Концепцією заходи не об’єднані у цілісну
систему. Не визначені у цьому нормативному документі і державні органи, які повинні їх
здійснювати. Мабуть, тому передбачені Концепцією заходи позбавлені ціннісного
навантаження та принципового комплексного підходу до сім’ї як автономного цілісного
соціального інституту і спрямовані на усунення наслідків, а не причин, які перешкоджають
повноцінному функціонуванню інституту сім’ї. Відсутнє у вітчизняній Концепції державної
сімейної політики й офіційне визначення базової дефініції.

На підставі аналізу та узагальнення наукових поглядів визначено, що ДСП прямо пов’язана
з укріпленням соціального інституту сім’ї, вона захищає його інтереси та права у процесі
суспільного розвитку, а також дозволяє виявити та вирішувати специфічні проблеми сім’ї.

У зв’язку з цим можемо зробити висновок, що ДСП повинна розглядатися як самостійний
напрям державної соціальної політики; як система комплексної діяльності держави,
спрямована на формування, збереження, укріплення, розвиток і охорону, забезпечення
суверенітету та добробуту інституту сім’ї; як політико-правова категорія.

На нашу думку, ДСП повинна системно вирішувати завдання зміцнення сім’ї та сімейних
цінностей; забезпечувати її інтереси у процесі суспільного розвитку; здійснювати експертизу
життєдіяльності сім’ї, а також будь-яких рішень, нормативно-правових актів, які приймаються
органами державної влади з погляду впливу наслідків їх реалізації на сім’ю; створення
необхідних умов для реалізації сім’єю своїх функцій на основі власної трудової діяльності;
активізації суб’єктної ролі сім’ї у процесі захисту власних прав; забезпечення захисту соціально
незахищених сімей.

За своїм змістом ДСП є комплексною і відображає відносини держави та сім’ї в основних
сферах життєдіяльності суспільства. Проте вона зосереджена на специфічних проблемах сім’ї,
пов’язаних з реалізацією її основних соціальних функцій.

Вважаємо також, що потрібно диференціювати ДСП і політику стосовно жінок і дітей.
Незважаючи на тісний об’єктивний взаємозв’язок, вони є самостійними напрямами соціальної
політики, хоча їх часто ототожнюють (В. Дерега, С. Ничипоренко, Л. Мельничук,
О. Кочемировська, Л. Кривачук, А. Авчухова та інші).

Політика держави стосовно жінок і дітей – складова демографічної політики держави,
основні заходи якої спрямовані на врегулювання процесів відтворення населення, на захист
прав дітей та охорону здоров’я жінок і дітей.

Для детального визначення даного питання необхідно також розглянути тлумачення таких
понять, як „державна сімейна політика” та „політика держави щодо сім’ї”, „політика держави
щодо сім’ї та жінок”, оскільки йдеться про різне їх змістовне наповнення. Відсутність офіційного
тлумачення цих понять на практиці призводить до проблем з визначенням завдань; суб’єктів
ДСП, їх функцій щодо здійснення ДСП, структури; механізмів реалізації законодавчих норм,
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нормативно-правових актів. Усе це негативно впливає на рівень проведення будь-яких заходів,
що здійснюються в рамках державних чи регіональних програм тощо.

Політика держави щодо сім’ї – це невід’ємна складова соціальної політики держави. Така
політика має вузькогалузеву спрямованість. Вона здійснюється насамперед з метою
врегулювання шлюбно-сімейних питань, стимулювання народжуваності, матеріальної
підтримки сімей з дітьми тощо. Її заходи проводять для того, щоб усунути наслідки негативного
впливу на інститут сім’ї.

Політика держави стосовно сім’ї та жінок – складова соціальної політики держави, основні
заходи якої спрямовані на забезпечення соціальних гарантій сім’ям з дітьми, жінкам.

З урахуванням зазначеного можна зробити висновок, що ДСП є політико-правовою
категорією і повинна розглядатися у двох взаємодоповнюючих аспектах.

У політичному аспекті – як самостійний напрям державної соціальної політики, система
комплексної діяльності держави, яка спрямована на формування, збереження, укріплення,
розвиток і охорону, забезпечення суверенітету та добробуту інституту сім’ї.

У правовому – це цілеспрямована діяльність державних органів та інших суб’єктів ДСП,
спрямована на створення оптимальних умов для функціонування інституту сім’ї.

Специфіка такої політики має конкретно-історичний характер. До її детермінантів доцільно
віднести такі:

– інституційні фактори (політична система, політичний режим, законодавча база, що
регламентує взаємовідносини інституту сім’ї та держави);

– соціально-економічні умови (ступінь розвитку сфери послуг, створення умов для
забезпечення економічної незалежності сім’ї, рівень реальних доходів сім’ї, надання сім’ям
підтримки у поєднанні їх членами професійних та сімейних обов’язків);

– соціокультурні та ідеологічні фактори (пануюча система цінностей та ідеалів, а також
поглядів на соціальний статус сім’ї і статеворольові функції подружжя);

– тип соціальної політики держави (система соціального захисту населення, визнання/
невизнання материнства соціально значущою функцією, материнське/батьківське право);

– характер взаємовідносин між державою і сім’єю (соціальне партнерство, протекціонізм/
патерналізм, втручання/невтручання держави у виконання сім’єю власних функцій.

Таке розуміння ДСП виводить сім’ю і державу на якісно новий рівень відносин і
відрізняється від традиційних підходів. По-перше, сім’ї, а не тільки індивідууму, надається
якісно новий статус – реальні права, державні гарантії, необхідні для її існування. По-друге,
ДСП здійснюється за допомогою спеціально організованої системи діяльності на основі
правового регулювання відносин сім’ї та держави. По-третє, до компетенції ДСП входять не
всі загальносоціальні, а лише специфічні, інституційні проблеми сім’ї. По-четверте, ДСП
спрямована на сім’ю як соціальний інститут і цілісний об’єкт. По-п’яте, ДСП набуває
системного, комплексного характеру, охоплюючи основні сфери функціонування сім’ї в
суспільстві. По-шосте, держава дотримується суверенітету сім’ї та її членів, створює умови
для найбільш повної реалізації її прав та інтересів, ролі суб’єкта соціальних відносин.

У зв’язку з цим вирішального значення для органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування – суб’єктів забезпечення ДСП, набувають завдання з виконання таких функцій:
а) створення належних умов для оптимального функціонування інституту сім’ї в Україні;
б) надання сім’ям різноманітних державних (управлінських) послуг, у тому числі соціальних,
сервісних, орієнтованих на різні категорії та потреби сімей в Україні; в) здійснення
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„внутрішнього” контролю за виконанням органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування – суб’єктами ДСП, їх посадовими особами покладених на них обов’язків
щодо забезпечення ДСП в Україні; г) вжиття відповідних заходів для захисту порушених прав
і свобод громадян та членів їх сімей у разі адміністративного чи судового оскарження ними
рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування – суб’єктів
забезпечення ДСП в Україні.
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ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА
УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У

СФЕРІ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті висвітлено роль обліку в організації діяльності органів доходів і зборів

України у сфері протидії адміністративним правопорушенням платниками податків.
Обґрунтовано, що вдосконалення обліково-інформаційної роботи в системі Міндоходів
створить умови для посилення контролю за забезпеченням належного рівня законності у
сфері податкової діяльності суб’єктів господарювання та сприятиме підвищенню
ефективності адміністрування податків у державі.

В статье освещена роль учета в организации деятельности органов доходов и сборов
Украины в сфере противодействия административным правонарушениям плательщиками
налогов. Обосновано, что усовершенствование учетно-информационной работы в системе
Миндоходов создаст более благоприятные условия для усиления контроля за обеспечением
надлежащего уровня законности в сфере налоговой деятельности субъектов
хозяйствования и будет способствовать повышению эффективности администрирования
налогов в государстве.

In the article explained the role of accounting in Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
acting while fighting against administrative offences. Justified, that improving of accounting
processes in Ministry of Revenue and Duties of Ukraine acting will create circumstances which
would increase the level of legality in a tax sphere and facilate tax collection in Ukraine.

Ключові слова: облік, інформація, законність, податкова діяльність, адміністративні
правопорушення, податкові правопорушення, адміністративна відповідальність.

Актуальність дослідження зумовлюють результати оцінки стану правового та
організаційного забезпечення законності функціонування суб’єктів господарювання, що
дозволяють ще раз підкреслити обґрунтовані у наукових працях твердження [1, c. 71] про
зростання попереджувального потенціалу адміністративної відповідальності, який не
обмежується превенцією адміністративних правопорушень, а використовується для
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запобігання злочинам. У сучасних умовах це набуває все більшої привабливості, зокрема і в
сфері податкової діяльності суб’єктів господарювання (далі – податковій сфері), оскільки
використання у процесі протидії кримінально караним діянням у цій сфері менш репресивних
заходів – адміністративних стягнень, віддзеркалює намагання держави демократизувати
податкову політику щодо покарання і супроводжується введенням у законодавчу практику,
сферу правозастосування принципу економії репресії. На це, зокрема, спрямовується ч. 4
ст. 212 „Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)” Кримінального кодексу
України, де, за визначених умов, передбачено, що „особа, яка вперше вчинила діяння,
передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки,
збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною
сплатою (фінансові санкції, пеня)” [2]. Наведене положення, однак, не звільняє цю особу від
адміністративної відповідальності, яка, поряд з фінансово-правовою, застосовується на
практиці і потребує обліку. Законом – статтею 255 „Особи, які мають право складати протоколи
про адміністративні правопорушення” Кодексу України про адміністративні правопорушення
(КУпАП) [3], протоколи про такі правопорушення, за визначеними цим Кодексом статтями,
надано право складати уповноваженим на те посадовим особам органів державної податкової
служби (так викладено в редакції чинного Закону, що потребує уточнення з урахуванням
ліквідації в грудні 2012 р. ДПС України і створення Міндоходів).

Зазначене висуває додаткові вимоги до вдосконалення інформаційної роботи в органах
доходів і зборів України. Це узгоджується з напрямами та цілями Стратегічного плану розвитку
Міністерства доходів і зборів на 2013–2018 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.10.2013 р. № 869-р [4]. У ньому, серед іншого, звертається увага на
посилення централізованої аналітичної функції; проведення регулярної оцінки ефективності
роботи структурних підрозділів Міндоходів, формування системи управління якістю їх роботи;
забезпечення комплексної автоматизації ключових процесів у Міндоходів тощо.

Значний внесок у дослідження інформаційно-аналітичної роботи в органах державного
управління податковою діяльністю в Україні зробили Г. Анкудович, В. Мацюк, А. Новицький,
Д. Семир’янов, І. Стаценко-Сургучова, В. Цимбалюк та ін. Їхні наукові здобутки щодо
практичних аспектів організації діяльності в окресленій сфері мали позитивний вплив на її
розвиток.

Разом із тим теперішні умови функціонування і, так би мовити, особливості податкової
діяльності суб’єктів господарювання в Україні (нехтування законом, свідомі ухилення від сплати
податків, так звані оптимізація та мінімізація податкових платежів тощо) вимагають переоцінки
ролі такої форми реагування органів доходів і зборів та інших компетентних органів виконавчої
влади на податкові правопорушення, як адміністративна відповідальність, орієнтуючись на:

– необхідність забезпечення більш дієвого нагляду за додержанням податкового
законодавства;

– забезпечення суворого додержання органами адміністративної юрисдикції норм
адміністративного законодавства, що зазнає систематичних змін і доповнень;

– невідворотність адекватного адміністративного покарання за вчинення правопорушень
у податковій сфері;
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– створення, на основі аналізу матеріалів облікової та інформаційно-аналітичної роботи,
умов для унеможливлення прояву чинників, що сприяють порушенням податкового
законодавства і неправомірному застосуванню адміністративних стягнень.

На наш погляд, указаному сприятимуть наступні основні особливості адміністративних
санкцій, до яких у юридичній літературі відносять:

– відсутність тяжких правових наслідків;
– їх застосування щодо менш тяжких податкових правопорушень (проступків);
– те, що адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості.
Значення обліку – як процесу збору, переробки та систематизації інформації, у загальному

сенсі і щодо обліку різних категорій правопорушень, у тому числі й у податковій сфері,
неодноразово висвітлювалося у літературі [5–8]. Узагальнення викладених у теорії положень
дозволяє зазначити, що в організації діяльності з протидії податковим правопорушенням
важливу роль обліку можна прослідкувати через його завдання, функції та принципи у сфері
адміністративної діяльності органів доходів і зборів. Щодо принципів, то, на нашу думку,
базовим серед них виступає принцип законності – дії, пов’язані зі збором, переробкою та
систематизацією інформації про правопорушення, повинні відповідати вимогам,
передбаченим чинними нормативно-правовими актами.

Важливу роль тут повинен відігравати чітко регламентований і належним чином
організований облік адміністративних правопорушень.

Вивчення та узагальнення практики застосування територіальними органами доходів і
зборів (рівень – район, місто) норм законодавства про адміністративні правопорушення у
податковій сфері, особливостей адміністративної практики загалом й адміністративно-штрафної
зокрема, а також організації обліку результатів цієї роботи і співставлення її з практикою і
нормативно-правовим забезпеченням діяльності інших органів виконавчої влади свідчать
про наступне.

Як показує дослідження, проведене у територіальних органах доходів і зборів, результати
адміністративної практики хоча і обліковуються, але це здійснюється у застарілій формі –
журнальній. Причина – недостатня правова врегульованість цього питання. Тобто відсутність
нормативно-правового акта Міндоходів України, який би чітко регулював порядок
інформаційно-облікової роботи органів доходів і зборів щодо автоматизованого обліку
податкових правопорушень, за які передбачена відповідальність за КУпАП.

На вказані прорахунки в обліково-інформаційній роботі нами зверталась увага й раніше [9].
Для їх усунення в ДПА України (правонаступники – ДПС України – Міндоходів України)
автором були внесені пропозиції „щодо введення в органах державної податкової служби
України обліку адміністративних правопорушень” [10, с. 341–348], які хоча і враховані, але
частково – в частині підготовки та затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення; оформлення матеріалів у справах про адміністративні
правопорушення; розробки порядку розгляду скарг у цих справах та ведення діловодства.
ДПА України було видано наказ від 28.10.2009 р. № 585 „Про затвердження Інструкції з
оформлення органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні
правопорушення” [11], яким, стосовно їх обліку, в територіальних органах, на рівні міста-
району, запроваджені журнали „Реєстрації протоколів та постанов про адміністративні
правопорушення” (додаток 2 до Інструкції) та „Видачі бланків протоколів та постанов по
справах про адміністративні правопорушення” (додаток 6 до Інструкції). Крім того, наказом
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ДПС України від 31.10.2012 р. № 948, відповідно до вимог Податкового кодексу, що
запроваджувався, затверджено Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між
підрозділами органів державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації
матеріалів перевірок платників податків [12], що поширені на органи доходів і зборів. Методичні
рекомендації містять розділ 2.4 „Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення,
проектів постанов або направлення відповідних матеріалів до судових органів”. Він
присвячений суто компетенції органів ДПС, термінам і порядку провадження у справах про
адміністративні правопорушення. Про їх облік тут не йдеться. Автори методичних рекомендацій
згадують про облік – у загальному сенсі – у розділі 2.6 „Внесення інформації до АС „Аудит”
(підсистема „Податковий аудит” системи „Податковий блок” – після впровадження), інших
інформаційних баз даних”. У ньому пропонується наступне: працівникам підрозділів, які
здійснюють (очолюють) перевірки, стосовно складених протоколів про адміністративні
правопорушення вносити лише загальну інформацію до інформаційної бази результатів
контрольно-перевірочної роботи АС „Аудит” (підсистеми „Податковий аудит” системи
„Податковий блок” – після її впровадження) – за етапами організації, проведення та реалізації
матеріалів перевірок.

Отже, уся інформація, що стосується адміністративних правопорушень, сьогодні
залишається в журналах територіальних органів доходів і зборів України. Вона докладно не
аналізується, не вивчається і на рівнях оперативного (регіональні ГУ Міндоходів) і
стратегічного (центральний апарат Міндоходів) управління податковою діяльністю – при
розробці, прийнятті і реалізації управлінських рішень – використовується епізодично, за
разовими запитами регіональних управлінь і центрального апарату міністерства. Звідси
випливає, що у Міндоходів і його регіональних управліннях зазначена інформація за статтями
КУпАП, віднесеними до компетенції органів доходів і зборів, та галузями національного
господарства, зазвичай, належним чином не обліковується. Відповідно, з точки зору
прогнозування, обґрунтування управлінських рішень і забезпечення контролю за
додержанням законодавства про податки у податковій сфері не враховується, не оцінюється
і належним чином не використовується.

З метою вдосконалення обліково-інформаційної роботи в органах доходів і зборів щодо
адміністративних правопорушень у сфері податкової діяльності суб’єктів господарювання,
виходячи з узагальнення досвіду цієї роботи в органах МВС, МНС України (нині – Державна
служба України з надзвичайних ситуацій) та ін., пропонується започаткувати в Міндоходів
централізований автоматизований (електронний) облік цих правопорушень на основі
запровадження уніфікованої електронної Інформаційної картки. Зазначене, перш за все,
сприятиме як об’єктивному і всебічному контролю за забезпеченням законності у податковій
сфері, зокрема, щодо дотримання прав платників податків, так і більш оперативному
реагуванню органів доходів і зборів на порушення податкового законодавства у частині
притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Для реалізації внесеної пропозиції автоматизовану систему інформаційного забезпечення
органів доходів і зборів доцільно доповнити інформаційною підсистемою „Адміністративні
правопорушення”. Зазначений захід повинні супроводжувати розробка, затвердження та
введення в дію, з відповідним програмним забезпеченням, нормативно затверджених процедур
електронної обробки даних інформаційних карток про адміністративні правопорушення та
порядку їх оброблення. Це, зокрема, передбачає:
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1. Розробку електронної Інформаційної картки про адміністративне правопорушення.
2. Розробку Порядку заповнення електронної Інформаційної картки про адміністративне

правопорушення.
3. Доповнення та уточнення Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні

правопорушення, що існує в редакції наказу ДПА України від 28.10.2009 р. № 585 з урахуванням
нововведень.

Нормативні акти Міндоходів повинні доповнити та уточнити:
– положення щодо оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення

у податковій сфері для їх електронної обробки;
– вимоги до ведення при цьому діловодства;
– процедури контролю за додержанням адміністративного законодавства, що передбачає

відповідальність за адміністративні правопорушення у податковій сфері, і при накладенні
адміністративних стягнень, а також за їх автоматизованим (електронним) обліком.

Інформаційна картка повинна узгоджуватися з аналогічними документами інших органів
влади, перш за все, правоохоронними. Уніфікація картки дозволить здійснювати порівняльний
аналіз результативності протидії адміністративним правопорушенням органів доходів і зборів
та інших органів, відповідно до наданих їм повноважень. В Інформаційній картці мають
відображатися: загальні відомості (найменування органу доходів і зборів; найменування
населеного пункту, де складено адмінпротокол; його номер і дата; відомості про особу, якою
складено адмінпротокол); відомості про адміністративне правопорушення (фабула, дата і
місце вчинення, кваліфікація); відомості про правопорушника і співучасників (якщо такі є);
дані про розгляд протоколу (про особу, яка розглянула протокол; до якої інстанції його
направлено та коли він до неї надійшов); відомості про прийняте рішення за результатами
розгляду адмінпротоколу (ким і коли прийнято рішення; обраний захід; яким чином він
виконаний; на яку суму); інформація про скарги і протести, якщо такі мали місце, та про
результати реагування на них.

Вважаємо, зазначений напрям роботи органів доходів і зборів, що потребує суттєвих
трудозатрат і має вагоме практичне значення, вимагає відповідного організаційного
забезпечення. Це надає підстави внести пропозицію про утворення у структурі Міндоходів
України самостійного структурного підрозділу: „Організації застосування та моніторингу
додержання адміністративного законодавства платниками податків”. На цей підрозділ доцільно
покласти обов’язки з організації діяльності органів доходів і зборів із застосування
адміністративного законодавства та контролю, узагальнення результатів цієї роботи, її
методичного забезпечення, навчання податківців тощо.

На підставі вищевикладеного зробимо такий висновок:
1. Очевидно: сьогодні існує необхідність комплексного вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення діяльності підпорядкованих Міндоходів України підрозділів,
регіональних і територіальних органів з метою приведення її у відповідність до вимог, що
висуваються чинним законодавством до такого виду діяльності, як провадження у справах
про адміністративні правопорушення у податковій сфері та їх облік. У свою чергу, одним із
пріоритетних напрямів роботи щодо протидії податковим правопорушенням тут має стати
зосередження більшої уваги на реалізації адміністративно-правозастосовної функції органів
доходів і зборів у процесі забезпечення податкової дисципліни, автоматизованому обліку
результатів роботи та контролю за цим напрямом.
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2. Запровадження в системі Міндоходів централізованого електронного обліку на основі
Інформаційної картки про адміністративне правопорушення у податковій сфері дозволить
посилити контроль за станом додержання законності об’єктами господарювання – платниками
податків, практичною реалізацією органами доходів і зборів завдань і функцій з протидії
порушенням чинного законодавства про податки. Нарешті цей захід надасть можливість
об’єктивно, у грошовому еквіваленті, визначати ефективність роботи органів доходів і зборів
України за досліджуваним напрямом.

3. Удосконалення обліково-інформаційної роботи в органах доходів і зборів створить умови
для підвищення ефективності процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень
у сфері податкової діяльності. Це повинно позитивно вплинути на впорядкування системи
інформаційного забезпечення діяльності органів доходів і зборів, процедур контролю за
повнотою й об’єктивністю відомостей про результати протидії адміністративним
правопорушенням, на забезпечення прозорості при висвітленні перед громадськістю
результатів адміністративної діяльності органів доходів і зборів у контексті їх модернізації,
налагодження партнерських взаємовідносин з платниками податків відповідно до державних
заходів, що вживаються в Україні на підставі Стратегічного плану розвитку Міндоходів на
2013–2018 роки.

4. На наш погляд, зазначений напрям роботи, пов’язаний з організацією адміністративно-
правозастосовної діяльності органів доходів і зборів, за своїм змістом є одним із визначальних
як щодо оцінки стану додержання законності і вимог чинного законодавства, що регулює
суспільні відносини у податковій сфері, та дотримання податкової дисципліни суб’єктами
господарювання, так і для підвищення ефективності діяльності органів доходів і зборів у процесі
виконання покладених на них державою завдань з протидії податковим правопорушенням.
Тому проведене дослідження надає підстави наголосити на актуальності подальших наукових
пошуків стосовно окресленої проблеми, необхідності системного вдосконалення
інформаційного забезпечення діяльності органів доходів і зборів України щодо проваджень у
справах про адміністративні правопорушення та їх автоматизованого обліку і приведення
організації обліково-інформаційної роботи, в інтересах підвищення її ефективності, у
відповідність до вимог сучасності.
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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА
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У статті досліджено особливий правовий статус неповнолітнього як суб’єкта
адміністративної відповідальності, розглянуто права та обов’язки прокурора в
адміністративно-деліктній сфері, надано рекомендації щодо вдосконалення нормативно-
правової бази для забезпечення прав неповнолітніх.

В статье исследован особый правовой статус несовершеннолетнего как субъекта
административной ответственности, рассмотрены права и обязанности прокурора в
административно-деликтной сфере, даны рекомендации по совершенствованию
нормативно-правовой базы для обеспечения прав несовершеннолетних.

This paperinvestigatesthe special legal statusof a minor,as the subject ofadministrative
proceedings,discussedthe rights and dutiesof the prosecutor inadministrativetortfield, and
recommendations for improving thelegal frameworkforthe rights ofminors.

Ключові слова: неповнолітній, прокурор, адміністративна відповідальність,
прокурорський нагляд, забезпечення прав неповнолітніх.

Проблема дитячої злочинності та бездоглядності завжди є актуальною для розвитку
повноцінного правового суспільства. Існуючі проекти створення та розвитку системи
ювенальної юстиції в Україні насамперед передбачають розробку державної програми, в
якій мають бути враховані основні компоненти ювенальної юстиції з метою зміни пріоритетів
у правосудді щодо неповнолітніх. Одним з перших і головних кроків є організація і підготовка
фахівців у галузі ювенальної юстиції, насамперед ювенальних суддів та прокурорів у справах
неповнолітніх [10].

Одним із спірних питань в адміністративно-деліктному процесі є визнання прокурора
суб’єктом адміністративно-деліктної діяльності [2]. Так, органи прокуратури є найважливішою
складовою частиною механізму держави, займають у ньому особливе місце, обумовлене
необхідністю й цільовою спрямованістю контрольно-наглядової функції, і здійснюють
діяльність, направлену на належну реалізацію правових настанов, що регламентують життя
суспільства [2, с. 12].

© Кимлик Р. В., 2013
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Функції прокуратури визначаються як обумовлені політикою держави і необхідністю чіткої
реалізації її функцій особливі види діяльності прокуратури, що ґрунтуються на конституційних
положеннях і визначають її місце та роль у державному механізмі і спрямовані на забезпечення
належного правового регулювання процесів, що відбуваються в суспільстві та державі.
Діяльність прокурора в адміністративно-деліктному процесі пов’язана з реалізацією, захистом
і охороною державних інтересів навіть у випадках, коли прокурор виступає як представник
інтересів окремого громадянина. Прокурор – це особливий суб’єкт процесу, який є
представником держави, виражає державний інтерес та реалізує його при вирішенні конкретних
справ, забезпечує законність прийняття щодо них рішень. Визнання прокурора учасником
адміністративно-процесуальних відносин підтримується більшістю вчених-
адміністративістів [4; 5].

При цьому прокурор не є обов’язковим суб’єктом адміністративно-деліктної діяльності,
його участь у процесі носить факультативний характер і обумовлена можливостями ініціації
провадження по адміністративній справі та вступу в процес, порушений з ініціативи інших
суб’єктів. Прокурор не є стороною у процесі, а виступає як представник держави, носій
державного інтересу [2, с. 14].

Виходячи із положень Закону України „Про прокуратуру” і ст. 250 КУпАП, участь
прокурора в адміністративно-деліктному процесі обумовлена, по-перше, наявністю порушень
вимог закону і, по-друге, відповідним рішенням прокурора про необхідність і доцільність
його участі у процесі. Таким чином, прокурор визначається як особливий суб’єкт
адміністративного процесу – представник держави і виразник її інтересів, діяльність якого
направлена на підтримку режиму законності в адміністративно-процесуальній сфері, захист
і охорону інтересів громадян та держави в ході розгляду і вирішення різних адміністративних
справ.

Прокурорський нагляд повинен максимально забезпечувати баланс додержання інтересів
держави і кожної особи, яка задіяна у провадженні. Дане твердження не знаходить
відображення у чинному КУпАП. Участь прокурора в адміністративно-деліктному процесі
шляхом ініціювання провадження по адміністративній справі, безпосередньої участі у розгляді
справи, здійснення наглядових функцій на стадії виконання рішення по справі – є формами
наглядової діяльності і функціями прокуратури як державної установи спеціального
призначення, що обумовлено Законом України „Про прокуратуру”. Прокурорський нагляд
спрямовано і на захист прав та свобод неповнолітніх, у тому числі й при притягненні їх до
адміністративної відповідальності.

У теорії права при розкритті правового статусу неповнолітніх осіб вживаються різні
категорії: діти, неповнолітні, молодь [1]. Комплексний аналіз вживання терміна „неповнолітній”
у різних галузях права дозволяє стверджувати, що це поняття використовується відносно осіб
віком від 14 до 18 років. Водночас очевидно, що терміни „дитина” і „неповнолітній” є
аналогічними за змістом, оскільки співпадають за віковими межами, і тому, на нашу думку, з
метою підвищення ефективності дії норм права доцільно дотримуватись єдиної термінології,
а саме вживати термін „неповнолітній”.

Адміністративне законодавство України також оперує поняттям „неповнолітній”,
виокремлює особливості його відповідальності (ст. 13 КУпАП), заходів адміністративного
впливу (ст. 24-1 КУпАП), хоча і встановлює завищені вікові обмеження – від 16 до 18 років.
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Суб’єкт адміністративного делікту – не абстрактне поняття, що знаходиться поза часом і
простором, а особа, яка фізично існує і заподіює своїми протиправними діями шкоду об’єкту
посягання [7]. Спірним в адміністративно-правовій науці є питання віднесення неповнолітніх
до різновидів суб’єктів адміністративного проступку. Так, окремі вчені зазначають про
неповнолітнього як спеціального суб’єкта [7], інші – як особливого суб’єкта [6, с. 11; 11, с. 266].
Крім того, існує думка, що виокремлення особливого суб’єкта не пов’язане безпосередньо з
особливостями складу адміністративного проступку, оскільки ознаки, що характеризують
особливий суб’єкт, не впливають на факт наявності складів і кваліфікацію адміністративних
проступків, а мають значення лише при індивідуалізації адміністративної
відповідальності [12, с. 69].

Визначення віку, з якого настає адміністративна чи кримінальна відповідальність – це
досить складна проблема, з якою стикаються законодавці всіх країн. Викликає вона відповідні
труднощі і сьогодні. Зокрема, йдеться про встановлення як нижніх, так і верхніх вікових меж
адміністративної відповідальності. Звідси і спроби законодавців майже всіх країн світу,
починаючи ще з XVIII ст., встановити вікові межі притягнення до юридичної відповідальності,
незастосування покарання відносно дітей і підлітків. У XIX ст. спостерігалися істотні
розходження в підходах до вирішення питання про вік, перш за все, кримінальної
відповідальності. У різних країнах він встановлювався по-різному: в Італії, Іспанії – 9 років,
Австрії, Голландії, Росії та ряду інших країн – 10, Німеччині, Угорщині, Швейцарії тощо – 12,
Туреччині – 13 років. Найвищий початковий вік кримінальної відповідальності передбачало
законодавство Норвегії – 16 років.

У наш час у різних країнах світу початковий вік відповідальності за злочини й адміністративні
проступки також визначається по-різному. Досить низькі його межі встановлені в Єгипті,
Іраку, Лівані та інших країнах Північної Африки і Близького Сходу – 7 років. У деяких державах
(в окремих штатах США, Франції, Узбекистані та ін.) мінімальний вік адміністративно-деліктної
відповідальності встановлений з 13 років (причому неповнолітнім визнається, як правило
особа у віці від 10 до 18 років: до 13 років – застосовуються виключно виховні заходи, від 13 –
покарання [3, с. 40]).

З 14 років встановлена адміністративно-деліктна відповідальність у більшості країн
континентального права: Австрії, Італії, Чехії, Словенії, Хорватії, Сербії, Латвії, Естонії,
Республіки Білорусь. Водночас неповнолітній у віці від 14 до 18 років, як правило, визнається
спеціальним суб’єктом адміністративного проступку з певними особливостями щодо
застосування заходів адміністративного впливу.

Так, наприклад, до неповнолітніх в Італії можуть застосовуватись адміністративні заходи
безпеки: поміщення до сільськогосподарської колонії або будинку праці, заборона проживати
в певних місцях, поміщення до виправної в’язниці [3, с. 81].

В Австрії неповнолітній у віці з 14 до 18 років може бути звільнений від відповідальності,
якщо буде встановлено факт неможливості усвідомлення ним існуючих заборон та вчинення
дій з дотриманням цих заборон [3, с. 30].

У Республіці Білорусь адміністративна відповідальність з 14 років може наставати лише за
визначені законом правопорушення (16 складів – ст. 4.3 Кодексу про адміністративні
правопорушення) [9].

У Данії, Фінляндії, Швеції вік адміністративно-деліктної відповідальності передбачений з
15 років, у Польщі – з 17 років [3, с. 82]. Королівство Бельгія, маючи адміністративно-деліктне
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законодавство, не встановлює віку, з якого настає відповідальність. Швейцарія має окремий
Карний кодекс щодо неповнолітніх 2003 року, яким особу у віці з 10 до 18 років визнано
неповнолітнім. У Російській Федерації, Болгарії, Республіці Казахстан, так само як в Україні,
адміністративна відповідальність настає з 16 років. Водночас адміністративне законодавство
Росії передбачає положення, згідно з яким неповнолітній у віці від 16 до 18 років може бути
звільнений від адміністративної відповідальності з урахуванням конкретних обставин справи [8].

Закон Республіки Болгарія „Про адміністративні порушення і покарання” (1969 р.) визначає,
що особи 16 років можуть бути суб’єктами адміністративної відповідальності, якщо вони
могли розуміти характер і значення вчиненого та керувати своїми вчинками [3, с. 108].

В Україні у різні історичні періоди становлення і розвитку українського адміністративного
законодавства підхід до визначення віку притягнення особи до відповідальності також не був
однозначний: від 7 років – за Соборним Уложенням 1649 року (яке визнається певною мірою
історичним джерелом виникнення адміністративної відповідальності [11, с. 64]), 10 років – за
Зводом Законів 1832 року, 14 років – за Декретом РНК РСФРР 1918 р. „О комиссиях для
несовершеннолетних”, 16 років – за Кодексом законів про народну освіту УСРР 1925 року – і
до закріплених у чинному Кодексі України про адміністративні правопорушення 1984 року 16
років (стаття 12 Кодексу на сьогодні не зазнала жодних змін).

Таким чином, підхід до визначення початкового віку адміністративної відповідальності
по-різному визначався в різні історичні епохи і в різних країнах. Щодо верхньої межі визнання
особи неповнолітнім, то, як показує аналіз українського і зарубіжного законодавства, протягом
майже всього існування адміністративної відповідальності вона не перевищує 18 років – у
країнах Європи. В англосаксонській системі права відомі випадки визнання неповнолітнім
особи до 21 року: три штати США, Великобританія [3].

В адміністративно-правовій науці останнім часом також наголошується на тому, що у
сучасних умовах адміністративна відповідальність не виконує своїх функцій у боротьбі з
девіантною поведінкою неповнолітніх, оскільки при притягненні останніх до адміністративної
відповідальності до них (у переважній більшості випадків) застосовуються заходи виховного
впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП, які не є адміністративними стягненнями і не призводять
до настання юридичних наслідків для правопорушника. Застосування відповідних заходів до
неповнолітніх правопорушників не дає бажаного результату, оскільки безкарність призводить
до безвідповідальності [6, с. 12]. Тому науковцями обґрунтовується зниження (у деяких
випадках) віку адміністративної відповідальності до 14 років, оскільки неповнолітні у вказаному
віці, в силу свого фізіологічного й психічного розвитку, повністю розуміють суть і наслідки
своїх вчинків та поведінки і можуть керувати нею.

На нашу думку, особливості психологічних процесів кожного вікового періоду не можна
ігнорувати у правозастосовній практиці і вони обов’язково повинні враховуватись при
характеристиці особи неповнолітнього правопорушника. Тобто основним завданням
уповноважених на здійснення адміністративної юрисдикції органів має бути не просто
з’ясування віку неповнолітнього правопорушника, а рівень його усвідомлення вчинених
протиправних дій, іншими словами – його дієздатність.

Остання регулюється нормами різних галузей права, зокрема, цивільного,
адміністративного, кримінального тощо. Під дієздатністю в адміністративному праві слід
розуміти здатність особи своїми діями набувати для себе прав в адміністративно-правовій
сфері і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе
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обов’язки, самостійно їх виконувати та відповідати у разі їх невиконання. Адміністративна
деліктоздатність визнається за неповнолітніми особами, які усвідомлюють значення своїх дій,
можуть керувати ними і нести юридичну відповідальність. Неповнолітні в адміністративно-
деліктній сфері наділені неповною дієздатністю.

Ще однією необхідною ознакою суб’єкта адміністративного проступку є осудність. В
адміністративному законодавстві спеціальне визначення поняття осудності відсутнє.
Відповідний термін у теорії адміністративного права виводиться з протилежного поняття
„неосудність”, закріпленого у ст. 20 КУпАП. Під осудністю в адміністративному праві
розуміють здатність особи під час вчинення адміністративного делікту усвідомлювати свої дії
та керувати ними [7].

Поняття осудності характеризується обов’язковою наявністю двох основних аспектів, що
притаманні об’єктивно існуючим психічним властивостям особи – інтелектуальній та вольовій
ознакам. Інтелектуальна ознака осудності визначає можливість суб’єкта критично сприймати
навколишню дійсність. До обсягу критичного (аналітичного) сприйняття дійсності у правовій
науці відносять усвідомлення особою як фактичної сторони своєї поведінки: діяння, наслідків
та причинного зв’язку між ними, так і суспільно шкідливого характеру вчинюваного діяння.
Вольова ознака полягає у здатності особи свідомо контролювати свої вчинки, активно керувати
ними, долати перепони на шляху до поставленої мети. У вольових діях (бездіяльності) особи
знаходить відображення її ставлення до зовнішнього середовища, виявляє себе активна роль
свідомості. Відсутність на момент вчинення протиправного діяння хоча б однієї з наведених
ознак, якими характеризується суб’єкт, автоматично свідчить про його неосудність.

Таким чином, аналіз національного і зарубіжного адміністративного законодавства щодо
визначення неповнолітнього суб’єктом адміністративної відповідальності дозволяє зробити
висновки. Слід погодитись з тим, що адміністративна відповідальність неповнолітніх – це
регламентована адміністративно-деліктними нормами реакція з боку уповноважених суб’єктів
на діяння неповнолітніх осіб, які проявилися у порушенні ними встановлених законом заборон
або невиконанні покладених на них обов’язків, що полягає у застосуванні до винних осіб
заходів впливу у вигляді позбавлень особистого, майнового або фізичного характеру [6, с. 11].
Основними ознаками неповнолітнього суб’єкта адміністративного проступку є його вік і
осудність.

Правовий статус прокурора в адміністративно-деліктному процесі визначено ст. 250
КУпАП, згідно з якою прокурор має право: порушувати провадження в справі про
адміністративний проступок; знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій
органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи судом;
заявляти клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи;
перевіряти правильність застосування відповідних заходів впливу за адміністративні
правопорушення; опротестовувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне
правопорушення; зупиняти виконання постанови, а також вчиняти інші передбачені законом
дії. Засобами прокурорського нагляду прокурор має впливати на підвищення рівня та
ефективності профілактичних заходів кримінальної міліції у справах неповнолітніх; оперативно
реагувати на застосування до неповнолітніх заходів адміністративного впливу органами, які
не мають на це повноважень.
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Вступ прокурора в адміністративно-деліктний процес означає віднесення його до суб’єктів
доказування у справі, на якого покладається обов’язок, в силу наданих законом повноважень,
встановлення обставин вчиненого неповнолітнім адміністративного проступку.

Обов’язкового вступу прокурора у справу про адміністративне правопорушення, вчинене
неповнолітнім, у КУпАП не передбачено, однак, враховуючи актуальність питання дотримання
законності в ході розгляду цієї категорії справ, таке положення можливо було б закріпити в
галузевому наказі Генерального Прокурора України, зокрема, в наказі № 16 гн від 01.11.12
„Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей”. Також
даним нормативним актом або іншими організаційно-розпорядчими документами можливо
передбачити подальші дії прокурора у справах даної категорії: забезпечення прав дитини під
час судового розгляду, нагляд за виконанням покарань чи заходів впливу тощо.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПОСАДОВИХ
ОСІБ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ ДЛЯ

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У СПРАВАХ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

У статті розглянуто проблеми, пов’язані з організацією підготовки посадових осіб
Державної автомобільної інспекції МВС України до готовності та здатності їх
здійснювати повноваження у справах про адміністративні правопорушення.

В статье рассмотрены проблемы, связанные с организацией подготовки должностных
лиц Государственной автомобильной инспекции МВД Украины к готовности и способности
их осуществлять полномочия по делам об административных правонарушениях.

The proposed scientific article, the author addresses the problems associated with the training
of officers of the State automobile Inspectorate, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for
their willingness and ability to exercise authority in cases of administrative offences.

Ключові слова: посадові особи, Державтоінспекція МВС України, готовність,
здатність, уміння, навички, підготовка.

Розглядаючи питання щодо готовності та здатності посадової особи Державтоінспекції
МВС України успішно реалізувати адміністративно-юрисдикційні повноваження при
здійсненні практичної діяльності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, необхідно
зазначити, що вагому роль у цьому процесі відіграє така категорія їх службової діяльності, як
професіоналізм.

Проблемам професіоналізму працівників органів внутрішніх справ присвячені наукові
праці ряду дослідників, зокрема таких, як М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, В. С. Венедиктів,
М. І. Інин, Р. А. Калюжний, І. Г. Кириченко, Я. Ю. Кондратьєв, О. П. Коренєв, О. Є.
Малиновський, К. П. Матюхіна, О. В. Негодченко, В. І. Прокопенко, В. М. Плішкін,
В. О. Соболєв та інші.

Професіоналізм, як властивість працівників Державтоінспекції, так і працівників будь-
яких інших сфер діяльності взагалі, тісно пов’язаний з такими категоріями, як „професія” та
„професіонал”. У тлумачних словниках термін „професіонал” пояснюється як той, хто зробив
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будь-яке заняття предметом своєї постійної діяльності, фахівець своєї справи [1, с. 665]. У
свою чергу, під терміном „професія” розуміють комплекс спеціальних теоретичних знань і
практичних навичок, набутих людиною внаслідок спеціальної підготовки та досвіду роботи в
цій сфері [2, с. 69].

Щодо професії працівника органів внутрішніх справ, то слушною є думка В. С. Венедиктова
та М.І. Іншина, які під професією працівника органів внутрішніх справ розуміють сукупність
знань, умінь і навичок, а також його ділових, особистісно-психологічних і моральних якостей,
які дозволяють останньому вміло виконувати службові функції на певних посадах в органах
та підрозділах системи МВС України [3, с. 91].

В. Л. Лапшина вважає, що професіоналізм у правоохоронній діяльності можна розглядати
як відповідний набір і стан розвитку системи діяльнісних, професійно-ділових, комунікативних
та особистісних якостей правоохоронців, які забезпечують ефективну професійну діяльність,
реалізуючись у професійній культурі та етиці. На її думку, професіоналізм працівника міліції
зумовлений якостями, що визначають його спроможність кваліфіковано виконувати свої
службові обов’язки, а саме наявність професійної освіти та досвіду практичної роботи,
стабільна працездатність, знання юридичних і спеціальних дисциплін, чинних наказів,
інструкцій, інших нормативних актів, володіння оперативною і кримінологічною технікою,
спеціальними технічними засобами тощо [4, с. 60–67].

Окремі дослідники зазначають, що, крім професійних знань, умінь, навичок, велике значення
при визначенні ступеня професіоналізму працівника міліції мають суто ділові якості,
наприклад, організаторські здібності, тобто вміння ефективно налагоджувати свою роботу та
роботу колег і підлеглих. Вагомою складовою організаторських здібностей є особливе
мислення, яке передбачає приведення у відповідність вирішення професійних завдань з увагою
до людини [5, с. 129–135].

Також зазначається, що складовими блоку професійної компетентності працівника міліції
є професійні знання, професійні вміння і навички, уміння формулювати думку, готовність до
дій, ініціатива, оперативність мислення, працездатність і витривалість, відповідальність,
самостійність, здатність до лідерства, накопичення, поновлення і творчого застосування
професійного досвіду [6, с. 7].

У цілому ж, на основі аналізу відповідних наукових праць, можна констатувати, що у
вітчизняній науці більшість дослідників визначають професіоналізм працівників міліції як
сукупність знань, умінь, навичок, що дозволяють виконувати відповідні професійні функції.
До них відносять: належний обсяг знань та інтелектуальний рівень, тривалий термін навчання
та підготовки, відповідність функцій, що виконуються, системі загально-соціальних цінностей,
адекватну мотивацію, спрямовану на досягнення кінцевої мети, бажання служити людям,
охороняти та захищати їх життя та власність, почуття корпоративної єдності [7, с. 129].

Враховуючи наведені вище пропозиції щодо змісту професіоналізму працівника міліції
чи працівника правоохоронних органів, ми можемо запропонувати власне визначення
професіоналізму посадових осіб Державтоінспекції стосовно реалізації ними адміністративно-
юрисдикційних повноважень як сукупність знань, умінь, навичок і морально-психологічних
якостей конкретної посадової особи Державтоінспекції, що зумовлені готовністю та здатністю
реалізувати нею адміністративно-юрисдикційні повноваження відповідно до мети цього виду
діяльності.
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Є велика кількість досліджень і спеціальної літератури щодо морально-психологічних
якостей працівників міліції. Необхідно зауважити, що вимоги до морально-психологічних
якостей є практично однаковими для працівників усіх правоохоронних органів, тому окремо
зупинятися на таких характеристиках посадової особи Державтоінспекції, як ввічливість,
чесність, доброзичливість, сумлінність, повага до людини тощо, недоцільно.

З іншого боку, основний інтерес у межах цього дослідження викликає проблема знань,
умінь і навичок, необхідних посадовій особі Державтоінспекції для реалізації саме
адміністративно-юрисдикційних повноважень.

Першим і головним у комплексі знань, якими повинна володіти посадова особа
Державтоінспекції для реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень, є знання
відповідних нормативно-правових актів. При цьому воно полягає не стільки в заучуванні
напам’ять статей відповідних нормативно-правових актів, скільки в досягненні розуміння
змісту відповідних норм.

Розуміти означає осягати, сприймати розумом, чітко усвідомлювати щось, проникати в
суть якогось явища, пізнавати закономірності певного процесу [8, с. 775]. Саме такого рівня
знань вимагають потреби адміністративно-юрисдикційної діяльності і тому в цьому аспекті
надалі будемо використовувати поняття „знання”.

Розглянемо спочатку знання фундаментальних положень Конституції України, які мають
значення для реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень. При цьому можна
виділити принаймні два аспекти такого знання.

По-перше, це стосується норм, які визначають принципи діяльності державних органів та
їх посадових осіб, наприклад, правові приписи статей 3 і 19 Конституції України [9].

Прояви реалізації вимог ст. 3 Конституції України в діяльності посадової особи
Державтоінспекції можна пояснити, використавши запропоновану Д. М. Лук’янцем
правозахисну концепцію адміністративної відповідальності. Зокрема, він зазначає, що
правозахисна спрямованість адміністративної відповідальності часто проявляється
опосередковано, через установлення відповідальності за правопорушення, об’єктом яких
виступають не самі права громадян, а інші цінності, унаслідок посягання на які створюється
загроза порушення прав громадян. Так, безпосередньо не пов’язані з посяганнями на права
громадян діяння, що утворюють об’єктивну сторону правопорушень на транспорті, але багато
з них пов’язані із забезпеченням безпеки руху, а безпека руху, у свою чергу, є фактором
забезпечення права громадян на життя і здоров’я. Іншими словами, цінність становить не
сама по собі безпека руху, а те, що внаслідок її дотримання створюються умови для реалізації
права людини на життя та охорону здоров’я [10, c. 72].

Чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) містить
велику кількість норм, що передбачають відповідальність за порушення правил безпеки
дорожнього руху, як таких, що посягають на невід’ємне право людини на життя і здоров’я.

Посадовець Державтоінспекції при реалізації нею адміністративно-юрисдикційних
повноважень повинна розуміти, що вона не просто притягує правопорушника до
відповідальності чи сприяє цьому, а реалізує вимоги ст. 3 Конституції України, забезпечуючи
захист прав інших осіб, тобто реалізує головне завдання держави.

Другий аспект знання Конституції України посадовими особами Державтоінспекції
стосується норм, на які є посилання в інших нормативно-правових актах, що регламентують
реалізацію адміністративно-юрисдикційних повноважень посадовими особами
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Державтоінспекції. Так, статтею 256 КУпАП встановлено обов’язок особи, що складає
протокол про адміністративне правопорушення, роз’яснити особі, що притягується до
адміністративної відповідальності, її права та обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП.
Відповідно до п. 4.1 Інструкції з оформлення посадовими особами Державтоінспекції
матеріалів про адміністративні порушення, що вчиняються у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, така особа, виявивши правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху відповідно до ст. 255 КУпАП, складає протокол про адміністративне
правопорушення, копія якого під підпис вручається особі, яка притягується до
адміністративної відповідальності, та роз’яснює порушникові його права й обов’язки відповідно
до ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП. Тобто відомчим нормативно-правовим актом
у даному випадку встановлено обов’язок посадової особи Державтоінспекції роз’яснити
особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права й обов’язки.

Наступним рівнем знань для посадових осіб Державтоінспекції, які обумовлюють їх
здатність і можливість реалізовувати адміністративно-юрисдикційні повноваження, є знання
базових законів, якими регламентуються їх адміністративно-юрисдикційні повноваження.
Насамперед до таких законів необхідно віднести Закон України „Про міліцію” [11], а також
Кодекс України про адміністративні правопорушення [20].

При реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень посадовими особами
Державтоінспекції потрібно враховувати принципи адміністративної відповідальності, які є
основоположними моментами, закріпленими в Конституції України та інших законах, на яких
базується порядок притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. До принципів
адміністративної відповідальності відносять принципи законності, доцільності,
обґрунтованості, своєчасності, справедливості, невідворотності покарання тощо.

Знання і розуміння змісту цих принципів, дотримання їх у процесі реалізації
адміністративно-юрисдикційних повноважень працівниками ДАІ значною мірою зумовлює
якість адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Наступним рівнем знань, необхідним посадовим особам Державтоінспекції для реалізації
адміністративно-юрисдикційних повноважень, є знання норм особливої частини розділу ІІ
КУпАП, якими передбачені склади адміністративних правопорушень, стосовно яких посадові
особи Державтоінспекції реалізують свої адміністративно-юрисдикційні повноваження.

Домінуючою в науковій літературі думкою стосовно змісту поняття „склад
адміністративного правопорушення” є така, що склад адміністративного правопорушення
(проступку) – це сукупність встановлених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак діяння,
наявність яких дає можливість кваліфікувати його як адміністративне правопорушення
(проступок).

Правопорушення є фактом реальної дійсності, а склад правопорушення – це логічна
конструкція, правове поняття про нього, що відображає суттєві властивості реальних явищ,
тобто певних антисуспільних явищ. Законодавець не створює ознак правопорушень, а лише
відбирає з них суттєві, відмінні і конструює склади. Логічна конструкція закріплюється у праві
і стає обов’язковою. Перелік закріплених у ній ознак – необхідна і достатня умова для кваліфікації
діяння як адміністративного правопорушення. Реальне діяння тільки тоді вважається
адміністративним правопорушенням, коли воно містить усі названі законом ознаки,
відсутність хоча б одного з них означає відсутність складу у цілому [15, с. 40].
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Елементами складу адміністративного правопорушення традиційно визнаються його об’єкт,
об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона.

Для встановлення ознак лише одного складу адміністративного правопорушення посадова
особа Державтоінспекції повинна одночасно знати Правила дорожнього руху [16], Державні
стандарти України [17], Порядок переобладнання транспортних засобів [18] та інші
нормативно-правові акти, перелік яких є багатоаспектним і різноплановим.

Третім рівнем знань, що пов’язані зі знанням положень КУпАП, можна вважати знання
посадовими особами Державтоінспекції процесуальних засад провадження у справах про
адміністративні правопорушення.

Посадова особа Державтоінспекції при реалізації адміністративно-юрисдикційних
повноважень повинна чітко знати, які процесуальні дії їй потрібно вчинити і в якому порядку.

Крім безпосередньо КУпАП, посадові особи Державтоінспекції обов’язково повинні знати
й ряд підзаконних нормативно-правових актів, які більш детально регламентують багато питань
реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень, уточнюючи та деталізуючи
положення відповідних законів. До таких можна віднести, наприклад, Постанову Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341 „Про Положення про Державну автомобільну
інспекцію Міністерства внутрішніх справ” [19], спільний наказ МВС України та МОЗ
України від 9 вересня 2009 року № 400/666 „Про затвердження Інструкції про виявлення у
водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції” [20],
спільний наказ Державного казначейства України та МВС України від 28 грудня 2009 року
№ 546/471 „Про затвердження порядку взаємодії між органами Державного казначейства
України та органами Міністерства внутрішніх справ України у процесі виконання державного
та місцевих бюджетів за надходженнями від сплати адміністративних штрафів у сфері
забезпечення дорожнього руху” [21]; наказ МВС України від 27 березня 2009 року № 111 „Про
затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС” [22]; наказ МВС України вiд 26 лютого 2009 року № 77 „Про
затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про
адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”[23].

У контексті реалізації повноважень посадовими особами Державтоінспекції важливим є
знання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” [24], а також відповідних
положень про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.

Відповідно до статті 4  Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, посадові
особи Державтоінспекції належать до осіб, які є суб’єктами корупційних правопорушень.

Знання законів та інших нормативно-правових актів як складова професіоналізму посадових
осіб Державтоінспекції при реалізації ним адміністративно-юрисдикційних повноважень –
це володіння посадовими особами Державтоінспекції належним обсягом інформації про
зміст правових норм, що визначають їх адміністративно-юрисдикційні повноваження. Підстави
та способи їх реалізації поєднані з адекватним розумінням змісту цих норм з урахуванням
конституційних принципів верховенства права і законності.

У свою чергу, розуміння змісту правових норм означає здатність посадових осіб
Державтоінспекції при реалізації ним адміністративно-юрисдикційних повноважень адекватно
співвідносити їх зміст з фактами, діями або подіями об’єктивної реальності.
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Зазначені вище знання є необхідною базою для реалізації адміністративно-юрисдикційних
повноважень. Але не менш важливим є уміння використати ці знання на практиці.

Виходячи із характеристики знань, які необхідні посадовим особам Державтоінспекції для
реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень, доцільно виділити уміння, необхідні
для реалізації таких повноважень.

Перший вид – це уміння „технологічні”, які зумовлюють здатність посадової особи
Державтоінспекції здійснювати відповідні процедури: складати протоколи по адміністративні
правопорушення, оформлювати матеріали справи про адміністративні правопорушення,
здійснювати збір доказів, застосовувати заходи забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення, здійснювати розгляд відповідних справ тощо.

Другий вид – це уміння „кваліфікаційні”, які зумовлюють здатність посадової особи
Державтоінспекції давати адекватну правову оцінку різноманітним юридичним фактам і,
особливо, здійснювати юридичну кваліфікацію адміністративних правопорушень.

Під юридичним фактом у науковій літературі розуміють фрагмент дійсності, який має
значення для суб’єктів права, детермінований соціальними чинниками, зафіксований у тексті
нормативно-правового акта як знання про спеціальні умови, за наявності яких здійснюється
реалізація норми (норм) права з метою регулювання суспільних відносин [25, c. 11–12].

У наукових роботах поняття адміністративно-правової кваліфікації визначається як
юридична оцінка вчиненого діяння, що має формальні ознаки адміністративного делікту, і
яка полягає у співвіднесенні такого діяння з відповідною нормою адміністративного права та
у юридичному закріпленні відповідного висновку [26, c. 7].

Як свідчить статистика, 65 % усіх дорожньо-транспортних пригод трапляється з вини водіїв
механічних транспортних засобів. Щороку співробітники Державтоінспекції МВС України
фіксують близько 3,5 млн випадків порушення водіями транспортних засобів Правил
дорожнього руху (ПДР). Близько 85 % від цього числа становлять порушення водіями
механічних засобів правил керування: перевищення встановлених обмежень швидкості руху;
проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника; недодержання вимог
дорожніх знаків і розмітки проїзної частини шляхів; порушення правил обгону і зустрічного
роз’їзду, проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, початку
руху та маневрування, проїзду оперативних транспортних засобів, зупинки і стоянки,
розташування транспортних засобів на проїзній частині, руху автомагістралями, пріоритету
транспортних засобів загального користування, користування зовнішніми освітлювальними
приладами та попереджувальними сигналами, буксирування, перевезення людей, руху
тротуарами чи пішохідними доріжками та правил проїзду пішохідних переходів.

Викладене свідчить про першочергову важливість своєчасного виявлення та безпомилкової
адміністративно-правової кваліфікації випадків порушень водіями транспортних засобів правил
керування. Аналіз адміністративної практики підрозділів Державтоінспекції показав, що
питання кваліфікації залишаються одним з найбільш уразливих місць у їх роботі. За наявними
даними, близько 90 % від загальної кількості підтверджених скарг на неправомірні дії
співробітників ДАІ становлять скарги на необґрунтовану кваліфікацію порушень водіями
правил керування. Більше 40 % проанкетованих працівників Державтоінспекції вказали на
труднощі, пов’язані з кваліфікацією випадків порушень водіями механічних транспортних
засобів правил керування, як на серйозну проблему ведення нагляду за дорожнім
рухом [26, c. 1].
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Г. К. Голубєва вказує на велику кількість помилок при кваліфікації порушень правил
користування ременями безпеки працівниками Державтоінспекції. Досить часто за ч. 3 ст.
121 КУпАП кваліфікуються випадки відсутності у транспортних засобах ременів безпеки або
ж їх несправності. Зокрема, вона зауважує, що пп. 31.4.7. „ж” і „з” Правил дорожнього руху
відносять відсутність ременів безпеки (у випадках, коли вони передбачені конструкцією
транспортного засобу), а також і їх непридатний для використання стан до технічних
несправностей та умов, з якими подальша експлуатація транспортних засобів забороняється.
Тобто зазначене порушення Правил дорожнього руху необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст.
121 КУпАП [27, с. 12].

У роботі  Г. К. Голубєвої наведені результати анкетування посадових осіб
Державтоінспекції, згідно з якими кожний п’ятий респондент помилково кваліфікує випадки
керування автомобілем, на якому відсутні або непридатні для використання ремені безпеки,
за ч. 3 ст. 121 КУпАП; кожний восьмий – за ч. 2 ст. 122 КУпАП [27, c. 12].

Усе це свідчить про надзвичайну важливість для посадових осіб Державтоінспекції уміння
визначити правильну адміністративно-правову кваліфікацію.

Третій вид умінь посадових осіб Державтоінспекції необхідний для реалізації ним
адміністративно-юрисдикційних повноважень, це уміння комунікативні. Вони полягають у
здатності посадової особи Державтоінспекції при реалізації адміністративно-юрисдикційних
повноважень встановлювати контакт з людьми і через спілкування з ними отримувати
інформацію, необхідну для правильної кваліфікації відповідних адміністративних
правопорушень.

Комунікативні уміння мають велике значення для отримання належних доказів у справі
про адміністративне правопорушення. Насамперед комунікативні уміння реалізуються у
спілкуванні з особою, що вчинила правопорушення, свідками та потерпілими. Ці уміння
включають уміння викликати довіру, уникати конфліктних ситуацій, а в разі їх виникнення –
грамотно локалізувати і не допускати розвитку, уміння правильно ставити запитання, коректно
пояснити особі наслідки ухилення від дачі пояснень, а у разі правомірної відмови від дачі
пояснень – уміння переконати особу у необхідності надання відповідних пояснень тощо.

Як видно із зазначеного, реалізація посадовими особами Державтоінспекції
адміністративно-юрисдикційних повноважень пов’язана з наявністю у них комплексу
відповідних знань, умінь і навичок. Але, якщо навички набуваються безпосередньо у процесі
практичної діяльності, то знання та уміння повинні бути набуті до моменту допуску до
практичної діяльності. З огляду на це вважаємо, що кожна посадова особа, перед тим як бути
допущеною до практичної діяльності з реалізації адміністративно-юрисдикційних
повноважень, повинна пройти відповідне навчання та оцінку наявних у неї знань, умінь і
навичок у відповідних спеціалізованих навчальних закладах МВС України.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В ПОДАТКОВІЙ
СФЕРІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено інформаційні відносини в загальній теорії права та в податковій
сфері, визначено їх структуру в контексті адміністративно-правового регулювання.

В статье исследуются информационные отношения в общей теории права и в налоговой
сфере, определяется их структура в контексте административно-правового
регулирования.

This article investigates the relationship information in the general theory of law and in the
tax area, determined by their structure in the context of administrative regulations.

Ключові слова: інформаційне право, інформаційні правовідносини, суб’єкти, об’єкти,
податкова інформація.

У наш час в українському суспільстві прослідковується тенденція активного переходу до
електронної комерції та електронних платежів, надання електронних послуг фізичним та
юридичним особам. За цих умов особливої важливості набуває питання правового
врегулювання інформаційних правовідносин, що забезпечить додержання прав і законних
інтересів їх учасників, сприятиме підвищенню рівня результативності виявлення нових
незаконних схем у сфері господарської діяльності, визначення шляхів їх руйнування та
притягнення до відповідальності винних осіб.

В умовах реформування податкових і митних органів і створення Міністерства доходів і
зборів України стрімко підвищуються вимоги до інформаційного забезпечення їх діяльності.
Податкові органи створюють всі можливості для розвитку інформаційних взаємовідносин із
платниками податків, забезпечення прозорості та доступності надання послуг платникам
податків. Так, вони активно залучаються до заповнення декларації про майновий стан і доходи
в режимі on-line, подання електронної податкової звітності. Також є можливим отримання
будь-якої інформації щодо порядку організації діяльності податкових органів, сплати податків
і зборів, про власних бізнес-партнерів, про анульовані свідоцтва платників ПДВ та інше в
мережі Інтернет. Враховуючи зазначене вище, можна стверджувати, що проблеми визначення
інформаційних правовідносин у податковій сфері як різновиду адміністративно-правових є
досить важливими та потребують подальшого вивчення як науковцями, так і практиками.

© Литвин Н. А., Шапка А. В., 2013
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Актуальність розгляду проблеми інформаційних правовідносин та визначення їх структури
в податковій сфері зумовлено рядом обставин: по-перше, виходом України на якісно новий
рівень міжнародних відносин і готовністю вступити до європейських інституцій; по-друге,
необхідністю адаптації національної законодавчої бази до європейських стандартів і правил;
по-третє, формування нормативно-правової бази взаємодії Міністерства доходів і зборів з
органами державної влади та іншими компетентними органами іноземних держав щодо
надання правової допомоги і протидії податковим правопорушенням. Адже на сьогодні під
час переходу України до ринкової економіки постійно запроваджуються нові схеми та способи
ухилення від оподаткування, „відмивання” незаконно одержаних доходів, здійснюються
різноманітні махінації з фінансовими ресурсами [1, c. 148].

Метою даного дослідження є теоретичне та правове вивчення інформаційних відносин,
які виникають між суб’єктами в процесі реалізації податкової політики державою.

Дослідження інформаційних правовідносин з погляду теорії права започатковано відомими
вченими, зокрема А. Агаповим, Ю. Батуріним, І. Бачило, А. Венгеровим, А. Гельбом,
О. Городовим, В. Кнаппом, В. Копиловим, І. Маміофою, М. Рассоловим, І. Савельєвою у їх
численних монографічних працях, підручниках і статтях.

Теоретичною основою дослідження стали також положення, викладені у працях відомих
фахівців – теоретиків права, а саме: С. Алексєєва, Д. Бобрової, О. Дзери, А. Довгерта, О. Уоффе,
О. Красавчикова, Н. Кузнєцової, Л. Лунца, В. Луця, Р. Майданика, О. Підопригори,
М. Сібільова, Р. Халфіної, Я. Шевченко тощо.

З погляду адміністративного права інформаційні правовідносини неодноразово були
предметом дослідження таких учених, як В. Брижко, Т. Костецька, О. Кохановська,
А. Новицький, А. Марущак, Є. Петров, А. Письменницький, В. Цимбалюк та інших. Аналізу
адміністративно-правових відносин було присвячено праці таких науковців у галузі
адміністративного права, зокрема В. Авер’янова, О. Андрійко, Ю. Битяка, А. Васильєва,
І. Голосніченко, Є. Додіна, М. Тищенко, Ю. Шемшученко, В. Шкарупа та інших. Ці та інші
вчені досліджували різні аспекти інформаційно-правових відносин, однак не повною мірою
приділяли увагу розгляду особливостей інформаційних відносин як різновиду адміністративно-
правових відносин [2].

Вагомий внесок у дослідження інформаційних правовідносин в податкових органах
зробили М. Азаров, В. Антипов, М. Брезвін, В. Білоус, П. Гайдуцький, П. Мельник П, С. Онишко,
О. Розум, Л. Тарангул та інші.

Актуальні проблеми розвитку та реалізації інформаційних відносин в податковій сфері
неодноразово обговорювалися на конференціях і засіданнях круглого столу, що проводились
у Національному університеті ДПС України, а саме: „Актуальні проблеми розвитку податкової
служби України в сучасних соціально-економічних умовах” (Ірпінь, 2001); „Податкова політика
в Україні та її нормативно-правове забезпечення” (Ірпінь, 2001); „Проблеми розвитку
бюджетної та податкової систем і їх правове забезпечення” (Ірпінь, 2002); „Оподаткування в
новій системі економічних відносин України” (Ірпінь, 2005); „Податкова політика України та
механізми її реалізації в податковому кодексі” (Ірпінь, 2005); „Стратегічні напрями підвищення
аналітичної роботи в органах державної податкової служби” (Ірпінь, 2008); „Щодо проблеми
електронного оподаткування” (Ірпінь, 2011); „Інформаційне забезпечення органів ДПС України
в умовах впровадження інформаційних технологій” (Ірпінь, 2012); „Інформаційно-аналітичний
аспект забезпечення управління податковою службою України” (Ірпінь, 2012); „Особливості
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захисту інформації в умовах реформування податкової служби України” (Ірпінь, 2012) та
інші.

Разом з тим юридичні положення щодо визначення основних принципів здійснення
інформаційних відносин в Україні містяться в ст. 2 Закону України „Про інформацію” [3].
Суб’єктами цих відносин законодавець у ст. 4 даного Закону визнає фізичних та юридичних
осіб, об’єднання громадян, суб’єктів владних повноважень. Об’єктом визнається інформація.
Але на практиці таке нормативне закріплення структури цих відносин на сьогодні є вузьким,
адже сучасні інформаційні відносини мають місце практично в усіх сферах суспільного життя
(зокрема податковій) і потребують законодавчого врегулювання з метою забезпечення прав
учасників. Тому серед науковців виникають різні думки щодо їх дослідження, але переважно
інформаційні відносини та їх суб’єкти визначаються через загальні положення відповідних
інститутів провідних галузей права: цивільного та адміністративного [4, с. 30].

Аналіз наукової літератури свідчить, що інформаційні відносини аналізуються за аналогією
з правовими, як дії з приводу збору, обробки і використання правової та іншої інформації в
суспільстві, що науковцями визнається методологічно правильним підходом. Вказані
інформаційні відносини характеризуються у межах права через сукупність специфічних ознак:
наявності спеціальних суб’єктів інформаційної діяльності; наявності спеціальних об’єктів
інформаційної діяльності – зокрема, інформації, інформаційних технологій тощо;
опосередкованості зазначених суб’єктів та об’єктів через інформаційні правовідносини [5].

На думку М. М. Рассолова, інформаційні відносини між різними учасниками –
громадянами, редакціями газет, телестудіями, підприємствами, організаціями, фірмами тощо,
в яких останні беруть участь як носії прав і обов’язків, встановлених нормами інформаційного
права, називаються інформаційно-правовими відносинами або інформаційними
правовідносинами [6, с. 42].

Д. Ю. Шпенов вказує, що інформаційні правовідносини – це відносини, що мають місце
у процесі здійснення, врегульовані нормою права інформаційної діяльності: виробництва,
збирання, зберігання, перетворення, пошуку, отримання, поширення і споживання інформації,
а також функціонування інформаційної інфраструктури. Вони виникають на підставі
формально-юридичних передумов, до яких належать норма права, право- та дієздатність
суб’єктів, юридичний факт, а також розвиваються і припиняються при самостійному обороті
інформації, при створенні і застосуванні автоматизованих інформаційних технологій, засобів
і механізмів інформаційної безпеки [7, с. 7–9].

У свою чергу, В. А. Копилов під інформаційними правовідносинами розуміє „врегульовані
інформаційно-правовою нормою інформаційні суспільні відносини, сторони яких виступають
як носії взаємних прав і обов’язків, встановлених і гарантованих інформаційно-правовою
нормою” [8, с. 131]. До основних елементів інформаційних правовідносин, на його думку,
належать: 1) суб’єкти, які вступають у правовідносини при здійсненні інформаційних процесів;
2) поведінка (дія, бездіяльність) суб’єктів при здійсненні ними інформаційних правовідносин
(наприклад, набуття виключних прав, передача майнових прав, купівля – продаж
інформаційних об’єктів, тиражування і поширення інформаційних об’єктів та інші аналогічні
дії); 3) об’єкти, у зв’язку з якими суб’єкти вступають в інформаційні правовідносини (далі –
об’єкти правовідносин); 4) право, обов’язок і відповідальність суб’єктів правовідносин при
здійсненні інформаційних процесів [9, с. 131–132].
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У своїх дослідженнях В. С. Цимбалюк висловлює думку про необхідність формувати
систему особливого інституту суб’єктів інформаційного права у складі загальної частини
теорії права з екстраполяцією на особливі правові інститути суб’єктів (людини, громадянина,
суспільства, держави) в особливій частині та за учасниками видів інформаційної діяльності.
До спеціальних родових ознак суб’єктів інформаційного права він пропонує віднести таких
учасників інформаційної діяльності, які мають назву: інформатор – той, хто інформує, та
інформований – той, хто отримав інформацію [4, с. 31].

Погоджуючись з позицією даного науковця щодо доцільності визначення спеціальних
галузевих назв провідних учасників суспільних інформаційних відносин, розглянемо
інформаційні правовідносини та їх учасників у податковій сфері суспільного життя через
систему положень адміністративного права.

Як відомо, адміністративно-правові відносини виникають, розвиваються та припиняються
між органами публічної адміністрації та між ними і фізичними, юридичними особами. Можна
сказати, що інформаційні відносини, які виникають між податковими органами та органами
державної влади, платниками податків щодо одержання, використання, поширення та
зберігання різноманітної інформації, є за своєю сутністю адміністративно-правовими.

Структуру інформаційних правовідносин у податковій сфері утворюють власні суб’єкти,
об’єкти та зміст. Суб’єктами є платники податків, податкові агенти, органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, Національний банк України, банки, інші фінансові
установи, органи влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів, підрозділи
податкової та митної служби. Об’єктом виступає податкова інформація, яка відповідно до
Закону України „Про інформацію” визначається як сукупність відомостей і даних, що створені
або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні
для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому
Податковим кодексом України (далі – ПК України) [3]. Перелік податкової інформації
визначається у ст. 72 ПК України [10]. Вона безоплатно надається органам державної податкової
служби періодично або на окремий письмовий запит податкових органів у відповідні терміни.

Змістом цих відносин є система прав та обов’язків учасників. Так, відповідно до п. 16.1.7.
ст. 16 ПК України обов’язком платників податків є необхідність подавати контролюючим
органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим
законодавством. Згідно зі ст. 17 цього Кодексу основними правами платників податків є:
можливість безоплатно отримувати в органах державної податкової служби та в митних органах,
у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові
акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків і зборів, права та обов’язки платників
податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення
податкового контролю; на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами)
відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять
конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі
під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо
передбачено законами; інші інформаційні права.

До прав податкових органів під час реалізації своїх функцій згідно зі ст. 20 ПК України
належать: безоплатне отримання від платників податків інформації, довідок, копій документів
про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, їх видатки та іншої інформації,
пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства,
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здійснення контролю, який покладено на податкові та митні органи; надання інформації з
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків іншим органам державної влади та
органам фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до
закону. Також для отримання податкової інформації податкові органи мають право проводити
зустрічні звірки суб’єктів господарювання щодо платника податків.

Основними обов’язками податкових органів у забезпеченні прав на інформацію згідно зі
ст. 21 ПК України є: недопущення розголошення інформації з обмеженим доступом, що
одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на
контролюючі органи; надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування
на їх письмовий запит відкритої податкової інформації в порядку, встановленому законом.

Отже, на основі проведеного аналізу можна виділити такі особливості інформаційних
правовідносин у податковій сфері: 1) однією із сторін обов’язково є податкові органи;
2) інформаційно-правові відносини виникають у повсякденній практичній реалізації завдань
і функцій контролюючими органами в процесі реалізації податкової політики, тобто вони
мають односторонній державно-владний характер, адже податкові органи як суб’єкт
управління здійснюють свідомий, цілеспрямований вплив на фізичних та юридичних осіб,
державні органи як на об’єкти управління у формі і методах, визначених податковим та
інформаційним законодавством, використовуючи при цьому методи переконання і примусу
для вирішення повсякденних завдань; 3) інформаційно-правові відносини забезпечують захист
прав осіб на інформацію. Так, у пп. 17.1.1 ПК України встановлюється право платників податків
на отримання інформації; 4) одна із сторін має право вимагати від іншої такої поведінки, яка
передбачена інформаційно-правовою нормою. Так, відповідно до Закону України „Про доступ
до публічної інформації” запитувач інформації (фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян
без статусу юридичної особи) має право звернутися до розпорядника інформації із запитом
на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту. У зв’язку з цим на податкові органи покладається
обов’язок надати відповідь на запит інформації не пізніше 5 робочих днів з дня отримання
запиту; 5) інформаційно-правові відносини можуть виникати за ініціативою будь-якого
суб’єкта досліджуваних відносин, але згода іншої сторони не є обов’язковою умовою для їх
виникнення; 6) порушення однією зі сторін своїх обов’язків зумовлює її відповідальність не
перед іншою стороною, а перед державою в особі її компетентних органів. У разі порушення
настає адміністративна відповідальність.

Виходячи з вказаного вище інформаційними правовідносинами в податковій сфері можна
визначити суспільні відносини, які виникають у процесі здійснення покладених на податкові
органи завдань і функцій, а також під час реалізації платниками податків, органами державної
влади, місцевого самоврядування права на податкову інформацію.

Отже, на підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що інформаційно-правові
відносини в податковій сфері потребують більш детального вивчення та обґрунтування
науковцями з метою оптимального здійснення інформаційної діяльності податковими
органами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Литвин Н. А. Інформаційно-аналітичний аспект забезпечення управління податковою

службою України / Д. Я. Семир’янов, Н. А. Литвин, О. А. Долгий : матеріали VIII Міжнародної



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(63) 2013 59

науково-практичної конференції [„Проблеми впровадження інформаційних технологій в
економіці”], (23 січня – 30 березня 2012 р.). – Ірпінь, 2012. – С. 148–150.

2. Кім К. В. Особливості інформаційно-правових відносин як різновиду адміністративно-
правових відносин / К. В. Кім // Право і безпека. – 2011. – № 4 (41). – С. 58–61.

3. Про інформацію: Закон України: від  2 жовтня 1992 року № 2657-XII станом на 10.08.2012 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

4. Цимбалюк В. С. Суб’єкти інформаційного права та інформаційної діяльності /
В. С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2010. – № 3 (27). – С. 29–32.

5. Кохановська О. В. Концепція інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині
/ О. В. Кохановська // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. –
2004. – № 4 (12) – С. 19–25.

6. Рассолов М. М. Информационное право: учебное пособие / Рассолов М. М. – М. :
Юристъ, 1999. – 400 с.

7. Шпенов Д. Ю. Інформаційні правовідносини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
к.ю.н.: спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”
/ Д. Ю. Шпенов. – Київ, 2012. – 19 с.

8. Копылов В. А. Информационное право: учебник / Копылов В. А. – М., 2002. – 512 с.
9. Копилов В. А. Информационное право: учебник / В. А. Копылов. – 2-е изд., перераб. и

доп. – М. : Юристъ, 2003.– 512 с.
10. Податковий кодекс України: станом на 03.02. 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: www. rada.gov.ua.

Стаття надійшла до редакції 12.11.2013 р.



60                                                                                                             Право

УДК 347.78(477)
Н. Б. Новицька,
кандидат юридичних наук,
Національний університет
ДПС України

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ
НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЇ

Статтю присвячено проблемам зловживання правом на свободу поширення інформації.
Досліджено суть поняття „зловживання правом на свободу інформації” в теорії
інформаційного права та з’ясовано правові ознаки цього явища. Зловживання правом на
свободу інформації може призвести до неефективності демократичного ладу, тому кожен
громадянин має нести відповідальність за користування таким правом у вигляді певних
обмежень.

Статья посвящена проблемам злоупотребления правом на свободу распространения
информации. Исследована сущность понятия „злоупотребление правом на свободу
информации” в теории информационного права и определены правовые признаки этого
явления. Злоупотребление правом на информацию может привести к неэффективности
демократического строя, и потому каждый гражданин должен нести ответственность
за использование этого права в виде определенных ограничений.

Article is devoted to problems of abuse of right on freedom of communication. It is studied the
meaning of „abuse of right on freedom of information” in information law theory and it is
defined legal features of this phenomenon. The abuse of right on freedom of information can lead
to inefficient democratic society so each citizen have to keep responsibility on usage of this right
by some restrictions.

Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, зловживання правом на
інформацію, правопорушення, права громадян.

Глобалізація – це не просто інформаційна революція, а значні глибинні перетворення у
духовній сфері, трансформаційні процеси у суспільних відносинах, зміна форм і способів
життя. Усе перераховане вище не завжди є позитивним та прогресивним. Так, глобалізація
виступає рушійною силою зміни всіх базових основ суспільно-політичного життя людства.
Зауважимо, що її правова складова також піддається активним змінам і, відповідно, право і
його законодавчі засади потребують оновлення та вдосконалення. Крім того, глобалізація
несе у собі серйозні загрози та небезпеки. Розвиток нових інформаційних технологій,
збільшення кількості інформаційних потоків, можливість швидкого доступу до інформації у
будь-якому куточку земної кулі призвели до того, що свобода масової інформації стала
трактуватися багатьма і, в першу чергу, самими представниками ЗМІ, журналістами, як
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вседозволеність. Провідні засоби масової інформації рясніють сенсаційними і надуманими
заголовками, наповнені суперечливими з точки зору моралі матеріалами, телебачення
захлеснула хвиля аморальності, низькопробних серіалів і реаліті-шоу, реклами, що експлуатує
низькі інстинкти для просування тих або інших товарів і послуг.

Беззаперечно, однією з основних ознак демократичного суспільства є вільний доступ до
інформації, що передбачає правову обізнаність суспільства, яке може здійснити контроль за
владою, а тому прозорість та відкритість політичної системи. У статті 34 Конституції України
кожному громадянину гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів та переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Конституція України у статті 22 проголошує принцип рівності всіх людей у своїх правах.
При цьому забороняється як скасування цих прав, так і звуження їх змісту та обсягу [1]. Отже,
можемо зробити висновок, що цінність права полягає не лише в можливості його реалізації,
а і його реалізації в певних межах, тому варто погодитися з думкою М. Рабиновича, що в усі
часи боротьба йшла не стільки за права, скільки за їх межі (а конкретніше, за юридичне
закріплення та юридичну інтерпретацію таких меж) [2, с. 6].

Як член соціуму, особа, реалізовуючи своє конституційне право на свободу думки і слова,
вільне вираження своїх поглядів і переконань, повинна діяти з урахуванням інтересів інших
учасників, які також для задоволення власних інтересів реалізовують надані їм права, та не
порушувати їх. Тому стаття 34 Конституції України містить обмеження даного права в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Разом з тим, не знаючи меж свого
права, особа починає реалізовувати його більшою мірою, ніж це можливо (дозволено
законом), що породжує виникнення такого феномену, яким є „зловживання правом”.

Зазначений феномен не залишився поза увагою вчених. Науковці різних галузей права
розглядали його з точки зору своєї науки, в основному, кримінально-правової та цивільно-
правової теорій, до того ж окремо. За радянських часів професор-цивіліст В. П. Грібанов
виклав перші основоположні ознаки цього явища.

В останні роки науковий інтерес до дослідження теми зловживання правом значно зріс.
Чимало уваги цьому явищу у галузі цивільно-правових наук приділено у публікаціях
М. М. Агаркова, М. Й. Бару, А. Т. Бонера, С. Н. Братуся, О. С. Іоффе, М. С. Малєїна,
М. М. Малєїної, І. А. Муранова, О. А. Папкової, О. А. Поротікової, Т. С. Яценко, у галузі
податкового права – Д. В. Вінніцького, у галузі трудового права – О. М. Офман, у галузі
виборчого права – І.В. Совєтнікова, у галузі підприємницького права – П. А. Ізбрехта, у галузі
цивільно-процесуального та кримінально-процесуального права – Є. В. Васьковського,
А. В. Юдіна, Я. В. Греля, А. Смітюха, О. Ю. Хабло.

На загальнотеоретичному рівні також була здійснена спроба аналізу феномену
зловживання правом, зокрема у працях В. С. Нерсесянца, Г. А. Гаджієва, А. А. Маліновського,
С. Г. Зайцевої, Н. А. Дурново, О. О. Вдовичена, Д. Іванюка, О. Микласевич та ін.

Нині проблема зловживання правом повною мірою досліджена галузевими юридичними
науками, однак її належно не розглянуто в теорії інформаційного права.
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Необхідно зазначити, що не всі вчені погоджуються з існуванням такого феномену.
Зокрема М. М. Агарков вважає, що особа, яка діє у межах свого права, завжди лише реалізує
його. Якщо ж воно виходить за визначені законом рамки, тобто порушує закон, то подібні
діяння лише зовні нагадують реалізацію права, фактично будучи протиправними за своїм
характером [3]. Цієї ж думки дотримується і М. В. Самойлова, стверджуючи, що
протиправного здійснення права бути не може [4, с. 11]. У свою чергу, професор В. А. Рясенцев
вважає, що термін „зловживання правом”, по-перше, підкреслює суб’єктивний момент у
поведінці вповноваженої особи, по-друге, він не достатньо розкриває сутність цього
соціального явища [5, с. 7–8]. Отже, на думку зазначених вчених, особа, яка своїми діями
вийшла за межі змісту наданого їй суб’єктивного права, не може вважатися особою, яка
здійснює своє право. Тому вона не зловживає правом, а лише діє протиправно. З цієї позиції
термін „зловживання правом” виглядає дійсно суперечливим.

Переважна більшість учених висловлюють протилежну точку зору і доводять, що
зловживання правом становить особливий вид правопорушення. В. П. Грібанов розумів під
ним особливий тип цивільного правопорушення, скоюваного управомоченою особою під
час здійснення нею приналежного їй права, пов’язаний з використанням недозволених
конкретних форм у рамках дозволеного їй законом загального типу поведінки [6].

Цікавою є теорія, розроблена М. І. Бару, який вважав, що поняття „зловживання правом”
значною мірою відрізняється від поняття „протиправна дія”, обґрунтовуючи це наступним:

– випадки зловживання правом набагато важче розпізнати, ніж випадки правомірних дій;
– зловживання правом у кінцевому підсумку призводить до правопорушення (тобто це

такі два різні явища, як причина або передумова та наслідок);
– зловживання правом завжди спирається на суб’єктивне право та формально не

суперечить об’єктивному праву, тоді як протиправна дія завжди порушує конкретну норму
права та може вчинятися за відсутності будь-якого суб’єктивного права [7].

В. А. Рясенцев стверджує, що хоча „зловживання правом не порушує явно якого-небудь
закону, однак здійснення права не відповідно до його призначення є неправомірною дією,
оскільки вона йде урозріз із загальним принципом, сформульованим у законі... якби
зловживання правом не було само по собі протиправним, то неможливе було б застосування
санкцій” [5].

Ю. С. Васильєв питання зловживання правом розглядав у рамках проблеми взаємодії права
і моралі. На його думку, питання про зловживання правами виникає в результаті конфлікту
між зовні правильним використанням громадянином правових можливостей та, по суті,
аморальною, антигромадською поведінкою [8].

Югославський правознавець Радмила Кавачевич-Куштрумович під зловживанням правом
розуміє здійснення права в противагу із загальновизнаною та захищеною законом метою або
всупереч загальноприйнятим моральним нормам [9].

Зловживання правом – це така протиправна поведінка, в процесі та в результаті якої суб’єкт
права, маючи на меті заподіяти шкоду іншим суб’єктам або свідомо припускаючи її настання,
здійснює певне своє суб’єктивне юридичне та/або основоположне (природне) право, зміст
якого сформульований відносно визначено і тому може бути витлумачений
неоднозначно [10].

Учені виділяють два види зловживання правом: такі, що не характеризуються явною
протиправністю, та такі, що характеризуються явною протиправністю. Тобто дії щодо реалізації
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власного суб’єктивного права з єдиною метою заподіяти шкоду іншій особі та дії щодо
реалізації суб’єктивного права без наявності мети, але із фактичним заподіянням шкоди.

В основі реалізації інформаційних прав лежить дотримання двох основних принципів: по-
перше, забезпечення безперешкодного отримання громадянами повної та неупередженої
інформації та, по-друге, свобода публічних висловлювань незалежно від їхнього політичного
змісту. Зазначені принципи включають кілька структурних елементів, які тісно взаємозалежні
та існують у нерозривній єдності. По-перше, це свобода кожної людини привселюдно виражати
свої думки, ідеї та судження і поширювати їх будь-якими законними способами. По-друге, це
власне свобода друку та інших засобів масової інформації, тобто свобода від цензури та
право створювати та використовувати засоби масової інформації, що дозволяє матеріалізувати
свободу вираження думок. По-третє, це право на одержання інформації, що становить
суспільний інтерес або стосується прав громадян, тобто свобода доступу до джерел інформації.
Усе це і провокує суб’єктів інформаційних відносин до довільної інтерпретації законодавчих
норм, створює ґрунт для зловживань і дезорганізації.

Тобто, реалізовуючи своє конституційне право на свободу слова, особа, навіть не маючи
за мету, може порушити право інших осіб та заподіяти їм моральної шкоди. Найяскравіше це
ілюструється під час висвітлення надзвичайних новин, коли робляться репортажі і показуються
реальні картини понівечених тіл, жорстокі вбивства та ін., що, як доведено вченими, негативно
впливає на дітей і молодь. Звичайно, виробники інформаційної продукції мають право і
зобов’язані інформувати громадян про актуальні події, що відбуваються в житті суспільства,
але чи втратить свою інформативну цінність матеріал, у якому не буде сюжетів, які можуть
завдати моральної шкоди іншим громадянам, а особливо дітям.

Отже, як правильно зазначає О. Микласевич, під час зловживання правом особа не
порушує норму права, а діє всупереч призначенню суб’єктивного права. Але на практиці
суду буде складно визначити нормативне підґрунтя для кваліфікації зловживання правом як
правопорушення та призначити відповідну санкцію [11].

У нормативно-правових актах більшості країн світу цензура заборонена, проте  це не
означає, що свобода слова є безмежною та абсолютною. Так як і в Конституції України, у них
забороняється використовувати свободу слова для закликів до насильницького скинення
легітимної державної влади, розголошення державної та іншої охоронюваної законом таємниці,
підбурювання до злочинів, розпалення національної, расової, релігійної та іншої ворожнечі,
образи та наклепу на інших осіб, зазіхання на суспільну мораль і моральність. Іншими словами,
використання свободи слова накладає певні обов’язки та відповідальність і пов’язано з певними
законними обмеженнями, покликаними виключити зловживання розглянутим правом.

Розглядаючи категорію „зловживання правом”, не можемо не звернути увагу на категорію
добросовісності використання особою належних їй прав.

Категорію добросовісності (лат. bona fides) у науковій літературі визначають як одну із
меж здійснення права та розуміють як самостійний правовий принцип, як презумпцію, як
вказівку на винність або об’єктивну протиправність діяння [12]. Взагалі можемо стверджувати,
що прагнення суб’єкта до правомірності власної правової поведінки, її соціальної
нешкідливості, юридичної досконалості способу досягнення поставленої мети і є добросовісна
поведінка.

На думку A. A. Малиновського, особа вчиняє добросовісно, якщо вона для задоволення
свого інтересу обирає право відповідно до його основного призначення, при здійсненні права
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уникає „обхід закону”, а у спірних ситуаціях, що чітко не регламентовані правом, керується
загальновизнаним уявленням про добро і справедливість [13].

Принцип добросовісності, як зазначає Т. Ю. Дроздова, є межею здійснення права,
критерієм для визначення наявності зловживання правом. Саме цей принцип встановлює
справедливі межі прав та обов’язків сторін. Недотримання даних меж веде до порушення
принципу добросовісності і являє собою зловживання правом [13].

Дана категорія проявляється також у вигляді добровільної відмови суб’єкта від використання
прогалин чинного законодавства на шкоду правопорядку і суспільним інтересам [14].

О. А. Поротікова, розглянувши у своєму дисертаційному дослідженні проблеми
зловживання суб’єктивним цивільним правом, дійшла висновку, що поведінка суб’єкта є
добросовісною, якщо він усвідомлює свою відповідальність за вчинювані діяння перед іншими
членами суспільства, орієнтується на добросовісне виконання своїх обов’язків, керується
суспільно корисним наміром, намагається уникнути завдання шкоди третім особам [15].

Звернувшись до Закону України „Про інформацію”, можемо стверджувати, що
законодавець заклав до змісту статті 5 саме принцип добросовісності. Ця норма хоча й має
узагальнений, дещо декларативний характер, проте є імперативною (породжує обов’язок) та
має характер загального принципу права. А тому є достатні підстави вважати, що зобов’язує
суб’єктів інформаційних правовідносин не зловживати наданими їм законом правами. Тобто,
реалізовуючи своє право на інформацію, особа не повинна порушувати громадські, політичні,
економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших
громадян, права та інтереси юридичних осіб. Крім того, критерієм для розмежування діяння
законодавець обрав саме добросовісність, втілену як моральну межу для реалізації своїх
прав.

Зловживання правом на вільне поширення інформації виражається у виході особи за
межі встановленого законом обсягу суб’єктивного права, що спричиняє перекручення
призначення права. Так, телеканал має право поширювати надзвичайні новини про різні
катастрофи, вбивства та інші жорстокі злочини, але при реалізації даного права не повинні
порушуватися права дітей на безпечний інформаційний простір.

Аналізуючи існуючі в юридичній науці погляди, можна виокремити ознаки зловживання
правом: наявність в особи суб’єктивних прав; зловживання правом лише під час його
здійснення; зловживання лише своїм, а не чужим правом; використання прав усупереч
їхньому соціальному призначенню або виходячи за встановлені законом рамки здійснення
права; незважаючи на форму зловживання правом (здійснене з наміром спричинити шкоду
іншій особі, або без такого наміру), воно завжди завдає шкоду іншій особі [16, с. 632].

Отже, зловживання правом на свободу слова та інформації є можливим за наявності: по-
перше, закріплення в законі суб’єктивного права вільно поширювати інформацію в будь-
який спосіб; по-друге, коли є реальна можливість реалізації цього права, тобто можливість
поширити інформацію через ЗМІ; по-третє, реалізація суб’єктивного права на практиці, коли
суб’єкт, поширюючи інформацію, порушує тим самим право інших суб’єктів на безпечний
інформаційний простір; по-четверте, суб’єкт, реалізовуючи своє право, тим самим завдає
шкоди суспільним відносинам – розповсюджує інформацію, наприклад, яка містить
пропаганду жорстокості чи насильства; по-п’яте, суб’єкт вчиняє аморально або недоцільно.

Зловживання правом виражається в недозволених конкретних діях, які завдають шкоди
іншій особі або загрожують чужому праву. Так, наприклад, виготовлення та розповсюдження
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гральних карт з фотографіями православних церков і соборів пропагує неповагу до
національних святинь українського народу, тим самим порушуючи права громадян.

С. Г. Зайцева зазначає, що свобода осіб, постраждалих від зловживання правом, і є тією
межею, яка відокремлює правомірну поведінку від зловживання правом [17, с. 18].

Взагалі зловживання правом на свободу слова та інформації не є особливим видом правової
поведінки. Воно являє собою таку форму реалізації суб’єктивного права, що суперечить
його призначенню. Тобто суб’єкт, користуючись своїм природним правом на свободу думки
і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, порушує інтереси інших осіб через
вчинення аморальних проступків або правопорушень.

Безперечно, вільний доступ до інформації – це передумова демократичного розвитку
країни. Однак зловживання правом свободи інформації може призвести до неефективності
демократичного ладу, а саме стати причиною національної небезпеки, порушення
громадського порядку, неконтрольованості суспільства владою, пропаганди насильницької
зміни влади, закликів до національної, релігійної, регіональної, расової ворожнечі, нівелювання
правом людини на приватне життя, загрозою її безпеки. Тому, користуючись таким правом,
кожен громадянин повинен нести відповідальність за це у вигляді певних обмежень.

Таким чином, у ситуації, що склалася, разом з вдосконаленням системи законодавства,
що закріплює право на поширення інформації, потрібна розробка цілісної несуперечливої
теорії права на захист від інформації, побудову відповідної законодавчої бази шляхом прийняття
нових нормативних актів, усунення протиріч і пропусків у чинному законодавстві.
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Статтю присвячено дослідженню інституту фінансового омбудсмена як ефективного

демократичного механізму позасудового вирішення суперечок між фінансовими установами
і споживачами фінансових послуг, обгрунтуванню необхідності його створення в Україні.

Статья посвящена исследованию института финансового омбудсмена как
эффективного демократического механизма внесудебного разрешения споров между
финансовыми учреждениями и потребителями финансовых услуг, обоснованию
необходимости его создания в Украине.

This article is dedicated to the research institute of the Financial Ombudsman as an effective
democratic mechanism of extrajudicial settlement of disputes between financial institutions and
consumers of financialservices substantiation required its establishment in Ukraine.

Ключові слова: фінансовий ринок, споживачі фінансових послуг, фінансові установи,
інститут фінансового омбудсмена.

Світова економічна криза 2008–2009 років спровокувала уповільнення зростання економіки
України і негативно вплинула на її банківську систему, спричинивши відплив коштів фізичних
осіб з банків, підвищення попиту на іноземну валюту, зростання інфляційного тиску, зниження
довіри громадян до окремих банків. Ці та інші негативні чинники призвели до великої кількості
судових спорів між банками та їх клієнтами щодо виконання кредитних договорів, договорів
банківського вкладу, забезпечення договірних зобов’язань, звернення стягнення на заставлене
майно, визнання окремих банківських договорів недійсними тощо. Спроби вирішити ці
проблеми призвели до активного використання таких жорстких інструментів, як колекторські
компанії, масовий продаж заставної власності, застосування процедур штучного банкрутства
і багато іншого, що негативно відобразилося на ситуації в банківському секторі.

Зростання фінансового сектору і кількості споживачів фінансових послуг після рецесії
2008–2009 років, ускладнення фінансових продуктів породжує і зростання фінансових
суперечок між фінансовими установами та їх клієнтами, що спонукає банки до пошуку
ефективних механізмів їх вирішення. Механізм вирішення таких проблем існує і вже давно
довів свою ефективність у розвинених країнах, де створено інститут фінансового омбудсмена
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– незалежної особи, яка в позасудовому порядку вирішує суперечки між фінансовими
установами та їх клієнтами.

На поліпшення взаємовідносин між фінансовими установами і споживачами фінансових
послуг в Україні звернув увагу і Світовий банк, який розробив ряд рекомендацій щодо захисту
прав споживачів фінансових послуг, у тому числі й необхідності заснування в Україні інституту
фінансового омбудсмена. З цією метою експертами ООН разом з юристами компанії „Довгань
і партнери” був розроблений і на початку 2011 року переданий у Міністерство фінансів і
Національний банк України законопроект про створення служби фінансового омбудсмена [1],
що також свідчить про потребу теоретичних розробок щодо організації створення в Україні
цього інституту ринкових відносин.

Значний вклад у дослідження особливостей функціонування органів розв’язання спорів
між споживачами фінансових послуг і фінансовими установами внесли вітчизняні та зарубіжні
науковці та практичні працівники: С. Г. Мамедов, О. М. Шаров, П. О. Медвєдєв, А. В. Ємєлін,
О. В. Турбанов та інші. Однак аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері механізмів захисту
прав споживачів фінансових послуг дозволяє констатувати, що розробка теоретичних і
практичних основ організації і створення в Україні інституту фінансового омбудсмена на
сьогодні перебуває на початковій стадії, що потребує подальших досліджень концептуальних
основ створення і функціонування цієї недержавної позасудової системи альтернативного
вирішення спорів.

Метою статті є обгрунтування необхідності створення в Україні інституту фінансового
омбудсмена, розробка пропозицій і рекомендацій щодо використання світового досвіду при
створенні й організації діяльності такого специфічного інституту.

Інтернаціоналізація і глобалізація фінансових ринків, розвиток інформаційних технологій,
створення та застосування на фінансових ринках складних фінансових інструментів призвели
до появи різноманітних складних і важких для розуміння споживачів фінансових продуктів.
Зростаюча складність продуктів фінансового ринку перекладає додаткові фінансові ризики
на плечі фізичних осіб, яким важко зрозуміти умови своїх фінансових операцій. При цьому
грамотність та обізнаність клієнтів фінансових установ значно відстають від темпів розвитку
фінансових послуг [2, с. 4].

Для банківської системи України залишається відкритим питання проблемних активів, які
знижують ефективність банківської діяльності, створюють труднощі для роботи позичальників
і кредиторів, підривають довіру вкладників та інвесторів до банківської системи. Причиною
зберігання негативної тенденції до зростання простроченої кредитної заборгованості є не
тільки наявність суто економічних чинників – високих процентних ставок кредитів і
макроекономічних проблем, але й особливостей функціонування судової системи у країні.
Як і в зарубіжних країнах, сучасною тенденцією розвитку правосуддя в Україні є збільшення
навантаження на суддів. Крім того, для прийняття об’єктивного рішення в судах доводиться
витрачати значний час, судові витрати чисто відбирають у сторін конфлікту більше коштів,
ніж оспорювані суми, що робить звернення до судових інстанцій не завжди економічно
доцільним. Саме тому з метою зняття з судів невластивих їм функції, усунення випадків
ініціювання маси однотипних позовів потрібно застосовувати методи і механізми, які позитивно
зарекомендували себе у світі [3].

Серед нових демократичних механізмів захисту прав людини, які з’явилися з посиленням
процесів демократизації у країнах Східної Європи на початку 90-х років, є інститут фінансового
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омбудсмена, який виник і розвивався на основі західноєвропейських демократичних цінностей,
що ґрунтуються на принципах поділу влади та верховенства права.

Омбудсмен (від шведського ombudsman – представник чиїхось інтересів) – це незалежна
публічна посадова особа, яка розслідує скарги громадян на дії урядових органів і захищає
інтереси громадян від порушень з боку урядових органів. Сучасне значення терміна
„омбудсмен” народилося в 1809 році, коли риксдаг Швеції для захисту законних інтересів і
прав громадян заснував посаду – Шведський парламентський омбудсмен. У 1919 році
аналогічна посада була введена у Фінляндії і тільки з середини XX століття омбудсмени стали
з’являтися в інших країнах.

Одним із перших омбудсменів у сфері фінансових послуг став страховий омбудсмен
Великобританії (1981 рік), а перший універсальний фінансовий омбудсмен, який захищає
інтереси громадян у взаємовідносинах з фінансовими установами, з’явився у 1992 році в
Німеччині, коли Союз німецьких банків ввів в ужиток процедуру незалежного розгляду в
позасудовому порядку спорів між фінансовими установами та їх клієнтами за участі
фінансового омбудсмена. Нині інститут фінансового омбудсмена в тій чи іншій формі існує
більше ніж в 40 країнах, широко застосовується на Заході і дозволяє не доводити до суду
великий обсяг дрібних справ, що в кінцевому підсумку вигідно і споживачам, і банкам, які не
хочуть псувати репутацію і нести витрати, пов’язані з судом [4, с. 70].

Про розвиток інституту фінансового омбудсмена у світі свідчить той факт, що у листопаді
2007 року для обміну досвідом, ідеями й ефективної взаємодії в Австралії була створена
міжнародна мережа фінансових омбудсменів, засновниками якої є: Австралія, Австрія,
Ботсвана, Канада, Чехія, Данія, Франція, Греція, Ірландія, острів Мен, Італія, Нова Зеландія,
Норвегія, Перу, Республіка Тринідад і Тобаго, Південна Африка, Швейцарія, Великобританія
та Сполучені Штати Америки [5].

В основі діяльності інституту фінансового омбудсмена лежить захист прав клієнтів
кредитних організацій. Ініціатором звернення до нього може бути тільки фізична особа.
Інститут фінансового омбудсмена зручніше традиційного судового розгляду: по-перше, для
клієнтів-фізичних осіб послуги омбудсмена абсолютно безкоштовні. Часто суд економічно
невигідний, оскільки сума спору виявляється менше можливих судових витрат, по-друге,
фінансовий омбудсмен може розглянути конфлікт набагато швидше судді, по-третє, він не
залежить ні від кредитних організацій, ні від держави, тобто діє максимально об’єктивно
[6, с. 4–5].

У світовій практиці існує два основних варіанти організації роботи фінансового омбудсмена
– англійський і німецький.

Служба фінансового омбудсмена у Великобританії – потужна, впливова і незалежна
державна служба, яка нараховує більше тисячі чоловік у своєму штаті, була створена в 2001
році відповідно до Закону про фінансові послуги та ринки (Financial Services and Markets
Act), прийнятому у 2000 році. Службу очолюють старший омбудсмен і 2 головних
омбудсмени. Крім них, до складу Служби входять 4 провідних омбудсмени і близько 60 інших
омбудсменів, які призначаються Радою офіса фінансового омбудсмена.

Служба вирішує певні види спорів між клієнтами і фінансовими установами у
позасудовому порядку. До звернення до Служби фінансового омбудсмена клієнт зобов’язаний
спробувати самостійно вирішити суперечку з фінансовою установою, для чого направити
туди скаргу. Після отримання остаточної відповіді від фінансової установи або після закінчення
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8 тижнів, не задоволений відповіддю споживач може звернутися до Служби фінансового
омбудсмена.

У колл-центр фінансового омбудсмена, який має штат більше 100 осіб, надходить мільйон
дзвінків на рік. За підсумками розмови офіційні письмові скарги направляють 10 % тих, хто
телефонував (близько 100 тис.)і тільки по 1 % скарг приймається юридичне рішення
омбудсмена. Більшість скарг, що надійшли до Служби фінансового омбудсмена, вирішується
особами (adjudicators), які попередньо вивчають матеріали справи і надають консультації
щодо можливих варіантів вирішення конфлікту, намагаються схилити сторони до компромісу.
Якщо сторони не дійшли компромісу, фінансовий омбудсмен починає розгляд справи. Срок
розгляду справи – від 6 до 9 місяців. Вартість послуг для заявника безоплатна.

Рішення омбудсмена, прийняте наприкінці розслідування, є обов’язковим для фінансової
установи, якщо споживач погодився з рішенням омбудсмена. Апеляція рішень омбудсмена
не передбачена, але не згодний з рішенням споживач має право направити скаргу на розгляд
суду.

Служба фінансового омбудсмена фінансується за рахунок членських внесків, які англійські
банки платять пропорційно кількості відкритих рахунків, а також плати за кожну надіслану
скаргу – 500 фунтів [7; 8].

Другий варіант організації роботи фінансового омбудсмена – німецький. У 1992 році в
Німеччині банки за своєю ініціативою, на підставі положення, розробленого Спілкою
приватних банків, заснували інститут фінансового омбудсмена приватних банків. Треба
враховувати, що в Німеччині, крім фінансового омбудсмена приватних банків, існують й інші
моделі фінансових омбудсменів, наприклад, омбудсмен німецьких банків публічного сектору,
омбудсмен кооперативних банків тощо.

В інституті омбудсмена приватних банків працює лише десять осіб. Омбудсмен
призначається Правлінням Спілки німецьких банків за поданням керівництва Спілки строком
на три роки з-поміж представників судового корпусу. Працюючи на цій посаді, омбудсмен
протягом трьох років не має права працювати в будь-якому банківському союзі і кредитному
інституті.

Омбудсмен приватних банків Німеччини може розглядати тільки письмові скарги
споживачів фінансових послуг. Він не має права розглядати скарги, коли: а) спір поданий на
розгляд, розглядається або був розглянутий у суді, або по даному спору було укладено мирову
угоду; б) справа є або була предметом позасудового розгляду іншого погоджувального органу;
в) якщо термін давності для передачі справи омбудсмену вже закінчився.

Порядок розгляду скарг споживачів фінансових послуг омбудсменом приватних банків
Німеччини організований так. Скарги клієнтів з коротким описом суті справи та доданням
необхідних документів направляються до Центру з обробки скарг клієнтів, створеного при
Спілці німецьких банків. На підставі поданих документів Центр з обробки скарг вирішує питання
про допустимість розгляду скарги. Скарги, визнані допустимими, направляються керівництву
банку, на який надійшла скарга, або заздалегідь певній особі (підрозділу банку),
відповідальному в банку за обробку таких скарг. Банк повинний протягом одного місяця з
дати надходження скарги скласти відгук щодо описаної ситуації клієнтом. Після цього
фінансовий омбудсмен розглядає отримані матеріали (строк розгляду від 3 до 5 місяців) і
приймає рішення.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(63) 2013 71

Рішення омбудсмена є обов’язковим для банку в тих випадках, коли вартість предмета
скарги не перевищує 5 000 євро. У цих випадках для банків виключена можливість подачі
позову (апеляції) до суду, а споживач фінансових послуг має право звернутися до суду. Витрати
на розгляд скарги омбудсменом несе Спілка німецьких банків [9, с. 46–49].

Отже, основні відмінності між розглянутими системами фінансових омбудсменів
полягають у наступному.

У Німеччині діяльність фінансового омбудсмена здійснюється без спеціального
законодавчого регулювання на підставі положення, розробленого громадською організацією
– Спілкою приватних банків Німеччини. В Англії – регулюється Законом про фінансові послуги
та ринки.

У Німеччині – це недержавна установа, заснована на приватній формі власності, в Англії
– державна, заснована на державній формі власності.

У Німеччині існує один фінансовий омбудсмен приватних банків, на відміну від Англії, де
їх декілька, завдяки чому вони спеціалізуються на розгляді окремих скарг, більшість з яких
вирішуються шляхом примирення сторін.

Однією із серйозних відмінностей німецької системи фінансового омбудсмена від
англійської є те, що подати скаргу на фінансову установу може тільки приватна особа, на
відміну від англійської, де таке право мають і організації.

Суперечки, які розглядають фінансові омбудсмени Великобританії, стосуються, як правило,
значних сум і розглядаються в середньому протягом 6 місяців, що значно довше, ніж у
Німеччині.

Процедура розгляду спору німецьким омбудсменом дозволяє клієнтам отримати в
більшості випадків не тільки обов’язкове для виконання, і порівняно з судами, як правило,
більш швидке рішення, а й можливість отримати рішення безкоштовно і без будь-якого ризику.
Особливо привабливим позасудове вирішення спору є у разі, якщо його вартість настільки
мала, що звернення до суду позбавлено економічного сенсу.

Інститут фінансового омбудсмена у Німеччині фінансується Спілкою приватних банків
Німеччини, у Великобританії – державою.

Як бачимо, обидві системи мають свої переваги, проте для України, на нашу думку, більш
прийнятною є саме німецька недержавна система, яка менш бюрократизована, менш дорога,
але є зручнішою для банків та їх клієнтів і в кінцевому підсумку, для судової системи. Особливо
така система організації діяльності фінансового омбудсмена є зручною для вирішення спорів
щодо незначних сум, яких в Україні значна кількість.

Отже, впровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні як елементу системи
захисту прав людини є необхідним і важливим кроком на шляху до європейських стандартів
роботи фінансових установ і цивілізованого фінансового ринку в Україні, який сприятиме
вибудовуванню ефективного діалогу між фінансовими установами та їх клієнтами,
підвищенню довіри до суб’єктів фінансового ринку.

Інститут фінансового омбудсмена є ефективним механізмом альтернативного,
позасудового вирішення суперечок між фінансовими установами і споживачами фінансових
послуг, який не тільки захистить споживачів фінансових послуг, а й спростить і зробить дешевим
процес вирішення фінансових спорів, скоротить число судових розглядів за рахунок відмови
від тривалих судових розглядів конфліктів.
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Створення служби фінансового омбудсмена в Україні можливе за ініціативи суб’єктів
фінансового ринку, хоча, на нашу думку, доцільно заснувати інститут фінансового омбудсмена
законодавчо, шляхом розробки і прийняття Закону „Про фінансового омбудсмена”, в якому
будуть встановлені правові, фінансові та організаційні засади системи врегулювання скарг
споживачів фінансових послуг на постачальників фінансових послуг, порядок утворення і
правовий статус служби фінансового омбудсмена. У законі також потрібно передбачити
спрощений порядок подачі скарги фінансовому омбудсмену, встановити максимальні строки
розгляду справ з можливістю їх продовження тільки через їх складність, забезпечити надання
послуг фінансового омбудсмена споживачам фінансових послуг на безоплатній основі тощо.
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ЗМІ ЯК ОДНА З ФОРМ КОНТРОЛЮ ЗА
ПРАВОЗАСТОСОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ
У статті розглянуто форми контролю за діяльністю податкових органів,

охарактеризовано значення ЗМІ як одну з форм контролю за правозастосовною діяльністю
податкових органів. Запропоновано нові напрями вдосконалення форм контролю за
діяльністю податкових органів.

В статье рассмотрены формы контроля за деятельностью налоговых органов,
охарактеризовано значение СМИ как одну из форм контроля за правоприменительной
деятельностью налоговых органов. Предложены новые направления совершенствования
форм контроля за деятельностью налоговых органов.

In article forms of control of activity of tax authorities are considered. Value of mass media as
one of forms of control of law-enforcement activity of tax authorities is characterized. The new
directions of improvement of forms of control of activity of tax authorities are offered.

Ключові слова: засоби масової інформації, форми контролю, громадський контроль,
правозастосовна діяльність, податкові органи.

В умовах перетворення України на демократичну державу підвищується роль податкових
органів. Вони чи не найважливіший контролюючий орган, який регулює надходження коштів
до бюджету України, і водночас є інструментом регулювання соціально-економічних процесів
у державі. Їх призначення полягає у здійсненні контролю за правильністю нарахування,
повнотою і своєчасністю сплати податкових платежів.

Діяльність працівників податкових органів замикається на різних формах офіційного
спілкування з платниками податків, тобто широкими масами населення, великими
соціальними групами, іншими словами, громадськістю [1, c. 107].

Cоцiально-iнформацiйна діяльність державної установи – явище в нашому житті нове.
Основна мета такої діяльності стосовно податкових органів – створити у громадcькiй думці
сприятливе, доброзичливе або хоча б толерантне ставлення до неї. На формування громадської
думки, крім зусиль податкових органів, одночасно впливають незалежно від неї iнформацiйнi
сигнали, що виходять від інших зацікавлених сторін, у першу чергу через посередництво
засобів масової інформації [2, c. 116].

© Яцик Т. П., 2013
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Громадський контроль за діяльністю податкових органів здійснюється у таких формах:
контроль громадських об’єднань (організацій); контроль громадських правозахисних
організацій; контроль засобів масової інформації; оскарження неправомірних дій працівників
податкових органів.

На нашу думку, правозастосовна діяльність податкових органів – це сукупність специфічних
організаційних форм і засобів, за допомогою яких здійснюється контроль за додержанням
податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), забезпечується
попередження та припинення правопорушень, віднесених законом до компетенції податкових
органів.

Форма контролю за правозастосовною діяльністю податкових органів – це зовнішній прояв
повноважень компетентних на здійснення контролюючих функцій органів та їх посадових
осіб.

Однією з ефективних форм контролю за правоохоронною діяльністю податкових органів є
контроль, що здійснюється засобами масової інформації [3, с. 230].

Головне завдання влади – підпорядкування людей своїй волі, а засоби масової інформації
володіють потужними можливостями впливу на їх cвідоміcть i поведінку, що дає достатні
підстави розглядати засоби масової інформації як „четверту владу” [4, с. 27].

Тому точне й об’єктивне висвітлення податкових даних є важливою передумовою
ефективності державної влади, сформованої демократичним шляхом. Для більш успішного
функціонування податкових органів потрібно донести до широкого загалу значущість їх роботи.
Саме за допомогою засобів масової інформації цей процес стає швидким і загальнодоступним.

Щодо цього слушно зауважують Н. Нижник та І. Мащенко: „Незалежно від стану свободи
слова і друку в демократичних суспільствах саме ЗМІ відіграють головну роль у формуванні
відкритого суспільства і правової держави, створенні своєрідних каналів впливу на
владу” [5, с. 58–63]. Погоджуємося з думкою В.Ф. Іванова, що: „ЗМІ виступають одночасно і
каналом вираження думки громадянського суспільства, і засобом її формування, і
інструментом контролю громадськості над владою і державою” [6, c. 13].

Друковані й електронні засоби масової інформації є не тільки форумами для обговорення,
а й джерелами інформації, спираючись на які можуть прийматися ті чи інші управлінські
рішення. Вони покликані здійснювати як комунікативні функції між державою та громадянами,
так і функції громадського контролю за діяльністю органів державної влади, бути своєрідними
каналами впливу на владу [3, с. 268].

Взаємодія з населенням і громадськістю – важлива складова процесу демократизації та
законності в нашій державі. Праця податківця із соціальних позицій сьогодні настільки складна
й відповідальна, що про неї можна говорити як про податкове мистецтво. Насамперед це
відчувають працівники підрозділів з роз’яснення податкового законодавства [7, c. 111–113].

Центральне місце в роботі з платниками податків необхідно приділяти роз’яснювальній
роботі через засоби масової інформації.

У сучасному суспільстві зросла роль спілкування, а цей процес вимагає більш складної
політичної, соціальної і економічної взаємодії між ними, що супроводжується встановленням,
підтриманням і розвитком належних взаємовідносин на всіх рівнях соціальних систем.

Процес взаємовідносин складний і непередбачуваний, що робить його ще більш цікавим.
До даного процесу відносять: людські зв’язки, відносини у шлюбі, трудових колективах,
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організаціях, а також відносини між націями та народами (міжнародні взаємовідносини).
Існують ще й взаємовідносини між громадянином і державою, державними органами,
державними органами і громадськими організаціями. Саме ці відносини і викликають
найбільший інтерес у науковців.

Взагалі формальний тип організації та взаємодії складових соціальних систем може
забезпечити ефективність розвитку відповідних процесів лише в тому випадку, якщо він
об’єктивно віддзеркалює соціальні потреби, формує науково обґрунтовані засоби, механізми,
форми i cпоcоби задоволення, вирішення соціальних потреб чи завдань.

Зміст взаємодії можна з’ясувати через її організаційно-правові форми. Це випливає з
діалектичної єдності форми та змісту об’єкта, що доcліджуєтьcя. Взаємодія під час здійснення
податкового контролю відбувається у певних формах, а саме у зовнішньому вираженні
сумісних, взаємодоповнюючих дій [8].

На нашу думку, взаємодією податкових органів із засобами масової інформації є форма
зв’язку прес-служб податкових органів із представниками засобів масової інформації, за
допомогою якої вони, взаємодоповнюючи один одного, створюють умови для успішного
функціонування обох сторін.

У відносинах із ЗМІ слід мати на увазі, що податкові органи зацікавлені у висвітленні
позитивних аспектів їх діяльності: наповненні державної казни; боротьбі зі злочинністю у
сфері оподаткування; проведенні різноманітних заходів, спрямованих на формування високої
податкової культури населення; налагодженні партнерських відносин з підприємцями та
утвердженні ідеології добровільної сплати податків і зборів. ЗМІ ж зацікавлені в ідеях і фактах,
на основі яких створюються журналістські матеріали, що можуть приваблювати читачів. До
факторів, що викликають стійкий, підвищений інтерес журналістів (що виражається у відносно
великому обсязі публікацій, повторних звертаннях ЗМІ до тих самих подій, прагненні
зафіксувати їх динаміку тощо), відносять суспільну значимість описуваної події, ступінь її
сенсаційності та скандальності, наявність у ній політичного і „навколополітичного” аспектів.
При цьому суспільна значимість і сенсаційність як головні характеристики події часто настільки
тісно переплетені між собою, що їх просто неможливо відокремити.

Отже, журналістів, як правило, перш за все цікавить „читабельність” їх матеріалів, що
сприяє збільшенню тиражу видання, зростанню популярності й авторитету автора. Це цілком
зрозуміло, якщо стати на позицію самих журналістів і редакцій ЗМІ, але далеко не завжди
виправдано з погляду суспільства, у якому функціонують ЗМІ.

Податкові відносини – досить молода сфера для нашої держави, у ній виникають нові
форми взаємодії між державою і платником податків, у яких переплітається широкий спектр
політичних, економічних і духовних відносин. В їх основі повинна бути своєрідна атмосфера,
особливістю якої є вирішення ряду питань, які стосуються своєчасності сплати податків і
сприяння дотриманню законності в цьому процесі [9, c. 15].

Діяльність представників цього силового відомства держави здійснюється у тісному зв’язку
із населенням, і її ефективність значною мірою залежить від того, чи вдалося суб’єктам
спілкування вплинути один на одного, наскільки точно й однозначно передана й сприйнята
інформація. Крім того, новому періоду розвитку держави і модернізації податкової служби
повинна відповідати сучасна філософія мислення й спілкування. Нині зростає роль
філософсько-соціологічних, соціально-психологічних, етико-естетичних і лінгвістичних аспектів
спілкування, що розкривають комплекс понять про закони спілкування, необхідність
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підвищення комунікативної культури з урахуванням її особливостей у професійній діяльності
податківця.

Складність спілкування податківців зумовлена специфікою їх діяльності та особливостями
завдань, що стоять перед державною податковою службою. Робота працівників податкових
органів характеризується безпосередніми психологічно насиченими контактами з великою
кількістю людей; працівники податкової сфери виступають у численних рольових ситуаціях з
негативним морально-психологічним змістом. Лише професійних знань для уникнення
конфліктів у професійній діяльності недостатньо, необхідні й комунікативна компетенція та
культура, знання правил підготовки та перебігу різних комунікативних процесів [10, c. 151].

Надаючи громадськості повну та достовірну інформацію про діяльність податкових органів,
засоби масової інформації формують громадську думку, яка допомагає: формувати їх імідж;
залучати громадськість до їх професійної діяльності (наприклад, волонтери, які займаються
роз’ясненням податкового законодавства); налагоджувати взаємодовіру та взаємоповагу між
податковими органами та громадськістю; виявляти та піддавати критиці недоліки професійної
діяльності окремих працівників податкових органів.

Одним із основних критеріїв ефективності службової діяльності працівників податкових
органів повинна стати їх оцінка громадськістю, що є можливим при налагодженому механізмі
громадського контролю за їх фіскальною та правоохоронною діяльністю.

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності податкових органів
суттєво відрізняється від усіх інших видів державного контролю. Ця відмінність полягає
насамперед у тому, що контрольні повноваження громадськості, як правило, не мають
юридично-владного змісту, рішення громадських організацій за результатами перевірок у
більшості випадках носять рекомендаційний характер.

У структуру громадського контролю за діяльністю податкових органів входять суб’єкт,
об’єкт і предмет контролю. Суб’єкт контролю – це той, хто здійснює контроль. Суб’єктами
громадського контролю є людина, соціальна група, організація. Саме за суб’єктним складом
громадський контроль відрізняється від інших видів контролю, наприклад, державного, де
суб’єктами виступають компетентні на його проведення органи, підрозділи чи установи або
їх посадові особи. Об’єкт контролю – це той або те, кого або що контролюють. Об’єктом
громадського контролю в досліджуваній сфері є система податкових органів та їх працівники.
Предмет громадського контролю – це ті властивості об’єкта контролю, параметри якого
контролюються. Як його предмет, виступають конкретні напрями діяльності податкових органів.

Отже, вдосконалення адміністративно-правового регулювання взаємодії податкових органів
із засобами масової інформації надасть змогу налагодити результативну співпрацю між ними
та підвищити імідж та авторитет податкових органів в Україні [11, с. 9].
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СТРУКТУРА ВИТРАТ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті висвітлено структуру витрат місцевих бюджетів, з’ясовано її елементи у
правовому розумінні, відтворено певну закономірність зв’язку елементів структури витрат
місцевих бюджетів.

В статье рассмотрена структура расходов местных бюджетов, определены ее
элементы в правовом понятии, а также воспроизведена закономерность связанности
структуры расходов местных бюджетов.

The article highlights the cost structure of local budgets, found its elements in legal sence
showed a pattern of communication elements of the structure of local budget expenditures.

Ключові слова: витрати, місцеві бюджети, бюджетне право, структурні елементи
витрат місцевих бюджетів, бюджетні кошти.

Структура витрат місцевих бюджетів до цього часу в юридичній практиці не
досліджувалася, що стало поштовхом для методичного її вивчення, виявлення найбільш
характерних ознак і важливих особливостей.

Слід зазначити, що законодавець визначив значення терміна „витрати місцевих бюджетів”.
Однак його сутність, на нашу думку, відповідає швидше визначенню „структури витрат місцевих
бюджетів”.

Загальновідомо, що структура як явище – це певна закономірність зв’язку елементів цілого,
яке обов’язково має структуру, в межах якої і встановлюється певна закономірність зв’язку
елементів цілого. У такому разі витрати місцевих бюджетів – це ціле, елементи якого як певного
цілісного утворення у нашому випадку необхідно дослідити.

Для того, щоб визначити елементи структури витрат місцевих бюджетів, дослідити певні
зв’язки між ними і розкрити специфіку внутрішньої їх природи, необхідно чітко розуміти
структуру місцевого бюджету як такого, тому що досить часто на практиці виникають
проблеми у розумінні структури та складових частин місцевого бюджету, а це, у свою чергу,
призводить до необ’єктивного усвідомлення витрат місцевих бюджетів.

За термінологією Бюджетного кодексу України (далі – БК України) [1]: місцеві бюджети –
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого
самоврядування (пункт 34 частини першої статті 2 БК України);

надходження бюджету – доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від
державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного
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бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/
пред’явлення цінних паперів (пункт 37 частини першої статті 2 БК України);

витрати бюджету – видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та
розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів (пункт 14 частини
першої статті 2 БК України);

бюджетні кошти (кошти бюджету) – належні відповідно до законодавства надходження
бюджету та витрати бюджету (пункт 11 частини першої статті 2 БК України).

Отже, будь-які належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати
бюджету є бюджетними коштами (коштами бюджету), де останні є тотожними поняттями. Це,
по суті, означає, що місцевий бюджет містить два види коштів, одним з яких є витрати місцевих
бюджетів.

Однак ті ж надходження чи витрати, які є бюджетними коштами (коштами бюджету), містять
ще певні структурні елементи, якими є доходи чи видатки бюджету, повернення кредитів до
бюджету чи надання їх з бюджету, кошти від місцевих запозичень чи погашення боргу, а також
інші структурні елементи, які за своєю суттю також є бюджетними коштами (коштами бюджету).

Зважаючи, що в науці фінансового права структурні елементи бюджетних коштів як таких
не досліджувалися, ми розглянули аналізові показники бюджетних коштів місцевих бюджетів
за останні 2 роки, тобто 2011–2012 рр. [2–3], і з’ясували реальні структурні елементи витрат
місцевих бюджетів, що існують нині.

Так, основним структурним елементом витрат місцевих бюджетів є видатки місцевих
бюджетів, що у 2012 році становили 73,4 % усіх витрат місцевих бюджетів, у 2011 році – 72 %.

У місцевих бюджетах містяться бюджетні кошти, що передаються згідно із статтею 71 БК
України до іншої частини місцевого бюджету за рішенням Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, відповідних місцевих рад. Це той обсяг бюджетних коштів, який на
безповоротній основі передається до бюджету розвитку.

Необхідно зазначити те, що левова частка цих бюджетних коштів передається за рахунок
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Зважаючи, що згадані видатки є тими видатками, за рахунок яких здійснюються повноваження,
які визначаються функціями держави і передаються на виконання Автономній Республіці
Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання
на основі принципу субсидіарності (стаття 82 БК України), можна припустити, що йде пряме
відволікання цих коштів від першочергового їх призначення. Втім зазначені кошти передаються
до бюджету розвитку і в рішеннях про місцеві бюджети відображаються як капітальні видатки
за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) конкретних найменувань кодів бюджетної класифікації [4] і спрямовуються на
здійснення програм розвитку галузей соціально-культурної сфери чи будівництва, капітального
ремонту та реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери і т.д., що передбачені
відповідними місцевими бюджетами.

З одного боку, це той обсяг бюджетних коштів, який на безповоротній основі передається
з одного фонду місцевого бюджету до іншого, що є характерною ознакою видатків місцевих
бюджетів, з іншого – відповідно до бюджетної класифікації цей обсяг бюджетних коштів
відображається у розділі „фінансування”, що вказує на те, що ці кошти не можуть бути ні
видатками, ні доходами, оскільки законодавець чітко визначив, що фінансуванням бюджету є
надходження та витрати бюджету, пов’язані із зміною обсягу відповідних бюджетних коштів
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чи зміною залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету
або визначення профіциту бюджету.

Слід зазначити, що окресленим бюджетним коштам без сумніву характерні ознаки витрат
місцевих бюджетів, такі як: наявність рішення про місцевий бюджет, закріплення у матеріальних
нормах бюджетного права, публічність витрат місцевих бюджетів, спрямування виключно на
здійснення програм і заходів, визначених законодавством, достовірність та безперервність.

Постає питання щодо їх часткової поворотності. Зазначалося вище, що досліджувані нами
бюджетні кошти на безповоротній основі спрямовуються на капітальні видатки галузей
соціально-культурної сфери (освіту, охорону здоров’я, соціальний захист тощо (статті 89–
90 БК України). Однак тут є особливість, вони безповоротно передаються із загального фонду
місцевих бюджетів до спеціального. У такому разі, згідно із статтею 72 БК України, відповідні
місцеві бюджети за загальним фондом затверджуються з профіцитом (доходи бюджету
перевищують його видатки) та відображаються, як уже зазначалося вище, у розділі
фінансування. А це, у свою чергу, означає, що ці бюджетні кошти, відповідно до визначення
терміна „фінансування”, пов’язані із зміною залишків бюджетних коштів, які використовуються
для визначення профіциту місцевих бюджетів.

У спеціальному фонді вони також значаться як такі, що назад до загального фонду не
повертаються, а також такі, що враховуються у визначенні обсягу дефіциту за даним фондом.
Інакше кажучи, використовуються для покриття дефіциту за спеціальним фондом місцевих
бюджетів.

Іншою ознакою, щодо якої виникають сумніви, є обов’язкова визначеність джерел
надходжень місцевих бюджетів, за рахунок яких досліджувані бюджетні кошти здійснюються.
У цьому випадку такими джерелами є видатки місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів.

На нашу думку, кошти, що передаються із загального фонду місцевих бюджетів до бюджету
розвитку (спеціального фонду), є окремим структурним елементом витрат місцевих бюджетів,
який пов’язаний із зміною обсягів бюджетних коштів.

У місцевих бюджетах значаться бюджетні кошти на виконання зобов’язань за непогашеними
позиками. Ці кошти протягом одного бюджетного періоду місцевими бюджетами
отримуються і у цьому ж бюджетному періоді повертаються. Є приклади, коли виконуються
зобов’язання за непогашеними позиками, отриманими у попередніх періодах. Обидва
приклади свідчать про те, що перелічені вище бюджетні кошти використовуються для
визначення профіциту бюджету, відображаються як і кошти, що передаються із загального
фонду місцевих бюджетів до бюджету розвитку (спеціального фонду) у розділі „фінансування”,
є окремим структурним елементом витрат місцевих бюджетів, який пов’язаний із зміною
обсягів бюджетних коштів, але тільки у частині повернення позик.

Ще одним структурним елементом витрат місцевих бюджетів є бюджетні кошти, пов’язані
з наданням коштів з місцевих бюджетів та поверненням їх до місцевих бюджетів.

Викликає зацікавлення те, що надаються кредити з усіх зведених бюджетів областей,
повертаються лише до декількох.

Взагалі операції з надання коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості,
внаслідок чого виникають зобов’язання перед бюджетом (надання кредитів з бюджету), та
операції з повернення таких коштів до бюджету (повернення кредитів до бюджету) є
кредитуванням бюджету (пункт 31 частини першої статті 2 БК України). Витратами бюджету
у контексті сказаного є лише ті бюджетні кошти, які пов’язані з наданням кредитів з бюджету
(пункт 14 частини першої статті 2 БК України). Ці бюджетні кошти і є окремим структурним
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елементом витрат місцевих бюджетів, які набуватимуть таких ознак витрат місцевих бюджетів,
як: наявність рішення про місцевий бюджет, часткова їх поворотність, закріплення у
матеріальних нормах бюджетного права, публічність, скоординованість та достовірність,
обов’язкова визначеність джерел надходжень, за рахунок яких здійснюються такі бюджетні
кошти. Характерними їх ознаками також є спрямування виключно на здійснення програм,
визначених законодавством, та використання для здійснення власних повноважень Автономної
Республіки Крим та місцевого самоврядування (наприклад, надання бюджетних позичок
суб’єктам підприємницької діяльності (код бюджетної класифікації 250903), надання пільгового
довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання
житла (250908) [5] відображається у рішеннях про місцеві бюджети, які належать до складу
бюджетного законодавства); до власних (самоврядних) повноважень, властивих віданню
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, відповідно до ЗУ „Про місцеве
самоврядування в Україні” відносяться надання громадянам, які мають потребу в житлі,
допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для
будівництва чи придбання житла тощо [6]); безперервність (ця ознака не повною мірою
окреслює бюджетні кошти, які пов’язані з наданням кредитів з бюджету, оскільки не у всіх
місцевих бюджетах передбачаються такі кошти, проте у тих, в яких вони передбачаються, цій
ознаці відповідають).

Важливим структурним елементом витрат місцевих бюджетів є бюджетні кошти, які
пов’язані з погашенням місцевого боргу.

Новий БК України [1] місцевий борг визначає як загальну суму боргових зобов’язань
Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста з повернення отриманих та
непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого
запозичення. До прийняття чинного БК України визначення щодо цієї правової категорії було
уніфікованим і детермінувалось у такому значенні: „державний борг (борг Автономної
Республіки Крим чи борг місцевого самоврядування) – загальна сума заборгованості держави
(Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених
і непогашених боргових зобов’язань держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого
самоврядування), включаючи боргові зобов’язання держави (Автономної Республіки Крим
чи міських рад), що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або
зобов’язань, що виникають на підставі законодавства або договору”. Безперечно, це визначення
потребувало суттєвого уточнення, оскільки навколо нього завжди точилася гостра дискусія,
особливо серед практиків з приводу визначення сутності заборгованості як такої в контексті
даної дефініції, а також конкретизації зобов’язань, що виникали на підставі законодавства або
договору тощо.

На нашу думку, вжите у БК України значення терміна „місцевий борг” стало певною
відправною позицією, яка приведе до науково обґрунтованих висновків щодо місцевого боргу
як такого та відносин, що його становлять.

Слід розуміти, що сюди належить лише той обсяг бюджетних коштів, який направляється
на повернення отриманих та непогашених кредитів (позик), що виникають внаслідок місцевого
запозичення, яке являє собою операції з отримання до бюджету Автономної Республіки
Крим чи міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з
метою фінансування бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету.

Перелічуючи ключові поняття, за допомогою яких визначається поняття „витрати
бюджету”, законодавець чомусь об’єднав два різних за своєю суттю поняття „погашення
боргу” та „розміщення бюджетних коштів на депозитах” (за БК України „витрати бюджету –
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видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних
коштів на депозитах, придбання цінних паперів”). Вважаємо, що діючу законодавчу норму в
цій частині необхідно уточнити.

Бюджетні кошти, пов’язані з розміщенням бюджетних коштів на депозитах, є окремим
структурним елементом витрат місцевих бюджетів. Важливим тут є те, що розміщуватися на
депозитах може не будь-який обсяг бюджетних коштів, а лише той, який є тимчасово вільним.

Ще одним структурним елементом є бюджетні кошти, пов’язані з придбанням цінних
паперів.

У проаналізованих нами рішеннях про місцеві бюджети таких бюджетних коштів не
значиться. Не дали результату і звернення до наукової літератури. Хоча, досліджуючи
адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами, О. В. Дідич зауважив, що в
Україні існує багато паперів, які використовуються всередині того чи іншого регіону, – як
правило, такі цінні папери емітуються органами місцевого самоврядування, які
використовуються для погашення заборгованості перед місцевими бюджетами. Проте їх
„регіоналізм” пов’язаний, як правило, тільки за відсутності інтересу до цих паперів в інвесторів
з інших регіонів. Найбільш вдалі з таких паперів виходять на національний і міжнародний
рівні [7, с. 24]. Якщо б ця думка відповідала реальності, то левова частка бюджетних коштів,
пов’язана з придбанням цінних паперів, знайшла б своє відображення у рішеннях про місцеві
бюджети.

Відповідно до БК України керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного
бюджетного періоду здійснювати придбання державних цінних паперів, цінних паперів,
емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду (стаття 16 БК України) [1].
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НА ПОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ

Розглянуто особливості реалізації права на податкову інформацію у процесі здійснення
інформаційної діяльності податковими органами.

Раскрыты особености реализации права на налоговую информацию в процессе
осуществления информационной деятельности налоговыми органами.
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інформація, конфіденційна інформація.

На сучасному етапі формування в Україні інформаційного суспільства ступінь
використання інформаційного забезпечення певної діяльності стає безпосереднім чинником
економічного зростання, забезпечення виходу держави в умовах глобалізації на світовий
рівень, соціально-політичної стабільності, розвитку демократичних засад в управлінні країною
та суспільними процесами.

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогодні для податкових органів основним
стратегічним напрямом діяльності є не лише інформатизація процесу контролю за
правильністю та повнотою сплати податків, визначення податкових зобов’язань платників
податків, виявлення осіб, які ухиляються від сплати податків, а також взаємодія з органами
митної служби в умовах створення нового Міністерства доходів і зборів, формування
нормативно-правової бази, яка забезпечує законодавче регулювання діяльності органів
міністерства.

Мета даної роботи полягає в дослідженні інформаційної діяльності податкових органів в
умовах модернізації та визначення поняття реалізації права на податкову інформацію.

Інформаційне забезпечення в системі органів податкової служби є важливим видом
діяльності в забезпеченні здійснення ними своїх функцій. Воно охоплює всі етапи їх діяльності
і містить збір інформації, її передачу каналами зв’язку в місце обробки, обробку, аналіз
інформації та контроль за її реалізацією [1, с. 228].

Вагомий внесок у дослідження інформаційної діяльності та інформаційного забезпечення
органів і підрозділів ДПС України зробили такі дослідники та практики-податківці:
В. Б. Авер’янов, І. В. Арістова, М. Я. Азаров, В. І. Антипов, О. М. Бандурка, В. Т. Білоус,

© Дмитрук О. О., 2013
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В. Р. Жвалюк, М. В. Коваль, О. В. Литвин, П. В. Мельник, І. С. Стеценко-Сургучова,
О. М. Розум, Д. Я. Семир’янов, Г. Л. Чигрина, П. В. Цимбал та ін.

На основі проведеного аналізу інформаційну діяльність податкових органів можна
визначити як діяльність зі збирання, створення, отримання, внесення, подання, надання,
реєстрації, зберігання, передавання, представлення, поширення, пошуку, вивчення, оцінки,
опрацювання, аналізу, охорони та захисту інформації. Податкові органи у своїй діяльності
використовують значний обсяг різноманітної інформації. Зазначена інформація пов’язана зі
змістом і результатами діяльності суб’єктів господарювання, звітними даними, характером
взаємовідносин з іншими суб’єктами фінансово-господарської діяльності, даними, які
характеризують наявність ліцензій і дозволів на здійснення тих чи інших видів підприємницької
діяльності тощо.

Сукупність визначеної вище інформації застосовується у механізмі контролю за
своєчасністю та повнотою сплати податків, проведення документальних, камеральних та інших
перевірок суб’єктів господарювання, встановленням змісту податкових взаємовідносин між
суб’єктами оподаткування при виявленні правопорушень і злочинів у сфері оподаткування.
Зазначені вище положення виступають не тільки елементами податкової політики держави та
податкових органів, але й її реформування та модернізації у сфері інформаційного забезпечення
процесів оподаткування.

Основними завданнями, які ставлять перед процесом інформатизації в податкових органах,
є: створення підсистеми електронного цифрового підпису для системи прийняття та обробки
податкової звітності та реєстрації податкових накладних в електронному вигляді; підвищення
автоматизації управлінської діяльності шляхом створення інформаційно-аналітичної та інших
систем; забезпечення розподіленого оброблення даних в органах податкової служби,
оперативного інформаційного обміну між ними та збереження даних у центральному сховищі.

Практика діяльності податкових органів підтверджує пріоритетне значення інформаційного
забезпечення як ланки, що зумовлює ефективність роботи всієї податкової системи. Система
інформаційного забезпечення здійснює інформаційну підтримку даних органів у всіх
напрямах службової діяльності, надаючи багатоцільову статистичну, аналітичну та довідкову
інформацію для прийняття потрібних рішень.

На нашу думку, інформатизація податкових органів – це об’єктивний процес, який
повинний охоплювати всю галузь оподаткування в державі. Фундаментальною основою
процесу інформатизації та використання інформаційних технологій є створення
високоорганізованого середовища, яке, з одного боку, має охоплювати та об’єднувати в межах
податкової служби інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне, програмне забезпечення,
комп’ютерні мережі, бази та банки даних, а з іншого – забезпечувати можливість створення і
використання ефективного інформаційно-аналітичного продукту, що дозволить не тільки на
якісно новому рівні підвищити інформаційне обслуговування платників податків, а й
здійснювати системний аналіз стану та перспектив діяльності всієї податкової служби з
використанням інформаційних технологій на основі науково обґрунтованих рішень щодо
реалізації податкової політики в Україні.

Так, одержання необхідної інформації (податкової або загальної) податковими органами
України можливе у таких випадках: за окремим письмовим запитом податкового органу;
періодично у визначеному безоплатному порядку; в процесі роботи з наявними
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інформаційними ресурсами як податкових органів, так і інших органів державної влади, та за
власною ініціативою платників податків (фізичних та юридичних осіб).

Податкове законодавство регламентує ряд обов’язків платників податків щодо надання
податковим органам інформації та документів, на підставі яких здійснюється перевірка
правильності та своєчасності обчислення податків і платежів. Покладений на платника податків
чинним законодавством обов’язок з надання податковим органам інформації в цілому
відповідає конституційному обов’язку всіх громадян та організацій сплачувати податки та
збори у порядку та розмірах, встановлених законом.

Однак з конституційним обов’язком сплачувати податки та обов’язкові платежі
співвідноситься ряд конституційних прав громадян та організацій, реалізація яких у сфері
оподаткування повинна бути відповідно гарантована. Нині такі гарантії містяться в Конституції
України та Законі України „Про інформацію” від 02.10.1992 р.

У своїй діяльності податкові органи використовують переважно податкову інформацію,
яку можна визначити як сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами
інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на
контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом
України (далі – ПКУ) [2, с. 16].

Аналіз змісту норм статей 66–74 ПКУ та статті 4 Закону України „Про інформацію” свідчить,
що податкова інформація має такі особливості: суб’єктами її надання є фізичні та юридичні
особи, об’єднання громадян, суб’єкти владних повноважень – органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування; за місцем надання ця інформація може бути як
внутрішньою, так і зовнішньою. Зовнішня, у свою чергу, може надходити від інших
контролюючих і правоохоронних органів, органів Державної казначейської служби, банків та
інших фінансових установ, нотаріальних органів, засобів масової інформації, інших юридичних
і фізичних осіб, а також від інших держав та їх органів, міжнародних організацій або нерезидентів;
за змістом така інформація стосується обчислення та сплати податків і зборів, а саме обліку
платників податків, їх фінансово-господарських операцій, застосування реєстраторів
розрахункових операцій, податкового контролю, оскарження рішень податкових органів тощо;
її основним джерелом є документи бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку,
розрахункова, планова і прогнозна документація, різні публікації, телебачення, радіо, Інтернет
тощо [3, с. 422], пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів; надається періодично у
визначений ПКУ термін добровільно чи за письмовим запитом податкового органу у
документах на паперових носіях і в електронній формі; може зберігатися та опрацьовуватися
в інформаційних базах податкових органів або безпосередньо їх посадовими (службовими)
особами тощо.

Визначення поняття „податкова інформація” дозволяє сформулювати такі особливості
інформаційних відносин у сфері оподаткування, як велика кількість суб’єктів; об’єктом є
податкова інформація; змістом цих відносин є система прав та обов’язків їх учасників;
окремими видами є відносини щодо створення, надання, збирання, одержання, збереження,
накопичення, оброблення, передання, використання, поширення, оприлюднення податкової
інформації, а також її аналізу, охорони та захисту.

У главі VII ПКУ йдеться про інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових
органів, тобто лише про один вид інформаційної діяльності – аналіз податкової інформації,
хоча у самій главі є норми про інші її види. Поняття „інформаційне забезпечення” фахівці
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розуміють як діяльність, пов’язану з організацією збирання, реєстрації, передачі, зберігання,
опрацювання і представлення інформації [4, с. 39].

Тому, на думку Е. С. Дмитренко, більш коректною є назва цієї глави „Інформаційна
діяльність податкових органів”, у якій пропонується розкрити зміст норм про різні види такої
діяльності, а саме поняття„інформаційна діяльність податкових органів”, і визначити її як
діяльність зі створення, надання, збирання, одержання, збереження, накопичення, оброблення,
передання, використання, поширення, оприлюднення податкової інформації, а також її аналізу,
охорони та захисту, що здійснюють органи податкової служби у встановленому законом
порядку [5, с. 43].Таку діяльність, зазвичай, вони здійснюють під час формування та
використання різних реєстрів: Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, Реєстру
платників податку на додану вартість, Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють
оптову торгівлю спиртом коньячним на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних
напоїв за коньячною технологією, Єдиного реєстру податкових накладних тощо. Інформація,
яка міститься в реєстрах, використовується при проведенні перевірок платників податків,
виявленні платників, які ухиляються від сплати податків і зборів, тощо.

Вивчення відповідних джерел і визначення поняття інформаційної діяльності податкових
органів дає підстави розглянути поняття „право на податкову інформацію” як можливість
вільного збирання, створення, отримання, внесення, подання, надання, реєстрації, зберігання,
передавання, представлення, поширення, пошуку, вивчення, оцінки, опрацювання, аналізу,
охорони та захисту інформації, необхідної для реалізації прав, свобод і законних інтересів
суб’єктів інформаційних відносин у сфері оподаткування. Це поняття пов’язане з іншим –
„режимом доступу до податкової інформації”, за яким таку інформацію поділяють на відкриту
інформацію та інформацію з обмеженим доступом – конфіденційну, таємну,
службову [2, с. 20–21].

Так, Конституція України (ст. 32) передбачає, що збір, зберігання, використання і
розповсюдження конфіденційної інформації про особу без її згоди не допускається, крім
випадків, визначених законом, і тільки в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту і прав людини. Закон України „Про інформацію” (ст. 5) встановлює, що реалізація
права на інформацію громадянами, юридичними особами та державою не повинна
порушувати суспільні, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права,
свободи та законні інтереси юридичних і фізичних осіб. У зв’язку з цим ст. 28 зазначеного
Закону розрізняє залежно від порядку отримання, використання, розповсюдження і зберігання,
тобто залежно від режиму доступу, відкриту інформацію та інформацію з обмеженим
доступом. Остання за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну та таємну.

Однак поняття таємниці у правовій науці не зовсім збігається з поняттям конфіденційної
інформації, оскільки таємниця означає також правовий режим інформації, що становить для
нас особливий інтерес.

На жаль, останнім часом немає чіткої та єдиної класифікації видів конфіденційної
інформації в діяльності органів податкової служби, хоча чинними нормативними актами
встановлено більше десяти її різновидів. Певні спроби такої класифікації робили вчені-
правознавці. Так, пропонувались такі засади поділу інформації за видами таємниці: за
належністю інформації; за ступенем конфіденційності інформації; за її змістом.
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За належністю власниками інформації, що захищається, можуть бути: органи державної
влади (державна, службова, податкова таємниця); юридичні особи (комерційна, банківська,
аудиторська таємниці); фізичні особи (адвокатська, лікарська таємниці).

За змістом інформація, що захищається, може бути поділена на політичну, економічну,
податкову, воєнну, наукову тощо.

Необхідно зауважити, що зазначена класифікація не є вичерпною. Разом з тим в
українському законодавстві правове регулювання процедури конфіденційності потребує своєї
глибокої наукової розробки.

Проведений аналіз свідчить, що зміст законодавчих дефініцій „конфіденційна інформація”
і „таємна інформація” дозволяє зробити висновок, що проблема захисту інформації в діяльності
органів податкової служби на законодавчому рівні до сьогодні, на жаль, не вирішена остаточно.
Як визначено в ст. 30 Закону України „Про інформацію”, конфіденційна інформація – це
відомості, які перебувають у володінні, користуванні чи розпорядженні окремих фізичних чи
юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Щодо аналізу змісту, закладеного законодавцями в поняття „таємна інформація”, до якої
відносять інформацію, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену
законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди громадянину, суспільству чи державі, то
його результат можна звести до наступного. У діяльності податкових органів за рамками
даного визначення залишаються відомості про платників податків, які не становлять, відповідно
до Закону України „Про державну таємницю” від 21.01.1994 р., державної таємниці (а також
відомостей, які стримують більшість). Стосовно „...іншої передбаченої законом таємниці,
розголошення якої спричиняє шкоду громадянам, суспільству чи державі...”, то до її різновидів
можна було б віднести і податкову таємницю. Разом з тим така таємниця законом не
передбачена.

Євроінтеграційна стратегія розвитку України співпадає з цілями розвитку державної
податкової служби, які, в свою чергу, потребують: спрямування зусиль державної податкової
служби на збільшення дохідної частини бюджету шляхом вдосконалення та лібералізації
податкового законодавства, розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов
для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скорочення неофіційного сектору
економіки; скорочення витрат на адміністрування податків шляхом спрощення системи;
подальша автоматизація та інформатизація процесів оподаткування, реформування
організаційно-функціональної структури податкових органів.

Сучасний розвиток податкової служби в нових умовах об’єднання та взаємодії з митною
службою, соціально-економічних і політичних перетворень, що проходять у нашому
суспільстві, постійно здійснювати на усвідомленні необхідності докорінної зміни не тільки
філософії спілкування з платниками податків і митниками, але й поступової заміни фіскальної
на добровільну сплату податків, що потребує переходу до європейських і світових цивілізованих
форм та подальшого формування в сьогоденних реаліях законодавчої бази держави.

Отже, для забезпечення реалізації права на податкову інформацію необхідно: досягнути
прийняття прозорих і зрозумілих нормативно-правових актів з питань оподаткування та
інформаційного забезпечення власної діяльності; запровадити механізм поетапного
скорочення податкового тягаря; підвищити податкову культуру платників податків;
удосконалити кадрову політику та систему оплати праці працівників податкових органів;
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автоматизувати всі процеси адміністрування податків; створити єдину, високопрофесійну,
корпоративну команду податківців.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
У статті досліджено підходи науковців до визначення суб’єкта податкових

правовідносин, на основі яких визначено суб’єкта відносин податкового декларування
доходів фізичних осіб. Описано коло суб’єктів, серед яких виділяються владні та зобов’язані
учасники податкового декларування, запропоновано їх класифікацію та проведено аналіз
правового статусу на основі податкового законодавства України.

В статье исследованы подходы ученых к определению субъекта налоговых
правоотношений, на основе которых определен субъект отношений налогового
декларирования доходов физических лиц. Описан круг субъектов, среди которых
выделяются властные и обязанные участники налогового декларирования, предложена
их классификация и проведен анализ правового статуса на основе налогового
законодательства Украины.

The article deals with scientific approaches to the definition of the subject of tax law. On the
basis of these definitions we defined the subject of tax declaration of personal income. We also
described the range of subjects among which there are power and obligation parties of tax
declaration, offered their classification and analyzed the legal status based on the tax laws of
Ukraine.

Ключові слова: суб’єкт права, суб’єкт податкового декларування, декларування,
податковий обов’язок, платник податків.

Система імперативних приписів є принциповою особливістю податкових відносин. Це
відображається на тих фундаментальних засадах, які пов’язані зі змістом поняття „правовий
(юридичний) обов’язок”. Розвиток інституту податкового права зумовлює необхідність
дослідження окремих складових елементів податкового обов’язку. Одним з таких елементів є
„податкове декларування” як частина обов’язку з податкової звітності. Особливо актуальним
є питання дослідження правового статусу суб’єктів податкового декларування фізичних осіб
у світлі обрання податковим відомством України напряму на запровадження
загальнообов’язкового декларування доходів фізичних осіб.

Дослідженням правового статусу суб’єктів податкових правовідносин
займалися С. І. Іловайський, І. Х. Озеров, І. І. Янжулов та ін. У сучасний період розгляду
окремих аспектів цієї проблематики присвятили свої праці: М. П. Кучерявенко,
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Л. М. Касьяненко, В. І. Теремецький, І. Є. Криницький, Л. К. Воронова, К. І. Швабій,
А. В. Бризгалін, Д. В. Винницький, М. Ф. Івлієва, Н. І. Хімічева, С. Д. Ципкін та ін. Однак, попри
численні дослідження, питання визначення правового статусу суб’єктів податкового
декларування доходів фізичних осіб є недостатньо висвітленим. Тому необхідно здійснити
більш детальний аналіз правового статусу суб’єктів такого декларування, що є одночасно
індикатором лібералізації відносин між державою та громадянином.

Метою статті є визначення кола суб’єктів правовідносин податкового декларування доходів
фізичних осіб, здійснення аналізу та уточнення їх правового статусу, а також класифікація
суб’єктів декларування доходів фізичних осіб.

З точки зору філософії поняттям „суб’єкт” (лат. sabjectum – підмет) позначають джерело
цілеспрямованої активності, носія предметно-практичної діяльності, оцінки і пізнання.

Поняття суб’єкта податкового декларування доходів фізичних осіб прямо пов’язане з
поняттям суб’єкта податкового права та податкових правовідносин. Підходи до визначення і
розмежування понять суб’єкта права та суб’єкта правовідносин відрізняються, однак є
емпіричною базою для всебічного вивчення кола суб’єктів декларування доходів фізичних
осіб.

Так, М. О. Перепелиця вважає, що суб’єкт права – це особа, потенційно здатна бути
учасником правовідносин, а суб’єкт правовідносин – особа, що реально бере у них участь [1,
с.11]. Такої ж думки дотримуються О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко [2, с. 265]. В. Н. Протасов,
у свою чергу, зазначає наступне: „Для того, щоб суб’єкт права перетворився на суб’єкта
правовідносин, повинні з’явитися певні юридичні факти, які „запускають” в дію відповідну
норму (норми) права і вона вже, у свою чергу, покладає на даних суб’єктів юридичні обов’язки
і надає їм юридичні права, роблячи їх тим самим учасниками правовідносин” [3, с. 68]. Отже,
суб’єкт права відрізняється від суб’єкта правовідносин фактом реалізації моделі поведінки,
що регулюється нормами права.

Розбіжності існують і щодо поняття суб’єктів податкового права та правовідносин. У
першому випадку – це будь-яка особа, наділена дієздатністю, а в другому – це особа, що
безпосередньо бере участь у правовідносинах. Такої ж думки дотримуються Р. Й. Халфіна та
М. П. Кучерявенко. Останній зазначає, що суб’єктом податкового права може бути будь-яка
особа, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може виступати учасником
податкових правовідносин, носієм суб’єктивних прав і обов’язків [4, с. 70]. Отже,
В. І. Теремицький вважає: „суб’єктом податкового правовідношення є суб’єкт податкового
права, який реалізує свою правосуб’єктність” [5, с. 742]. Під реалізацією правосуб’єктності в
податкових правовідносинах слід розуміти сукупність дій щодо виконання податкового
обов’язку. Податкове декларування включає в себе дії податкових органів і платників податків
щодо створення, заповнення, подання та прийняття декларацій установленої форми, які містять
результати діяльності платника податку, його майновий стан, і фіксують процес нарахування
податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету. Отже, суб’єктом декларування є суб’єкт
податкового права, який реалізує свою правосуб’єктність шляхом створення, заповнення або
подання податкової декларації.

На думку М. В. Карасьової: „сторони в податкових правовідносинах чітко визначені.
Зобов’язану сторону представляють різні суб’єкти, об’єднані під назвою – платник податків” [6,
с. 78]. Загалом, визначають наступні групи суб’єктів податкових правовідносин: 1) держава (в
особі представницьких органів, що приймають нормативно-правові акти у сфері
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оподаткування); 2) податкові органи; 3) платники податків. Групи суб’єктів податкового права,
деякі науковці диференціюють також окремо на організації та фізичних осіб, державу та органи
місцевого самоврядування [7, с. 31]. А. В. Бризгалін виділяє такі види суб’єктів податкового
права: 1) державні органи: органи державної податкової служби, митні та фінансові органи,
органи казначейства, органи податкової міліції; 2) платники податків – фізичні та юридичні
особи (філії та представництва юридичних осіб); 3) особи, які сприяють сплаті податків, зборів
– зобов’язані особи, від дій яких залежить належне виконання обов’язків і реалізація прав
уповноважених органів, або особи, які володіють інформацією про платника податків, що
необхідна для обчислення податків [8, с.131].

Статус усіх платників податків обумовлений виконанням податкового обов’язку, що
включає в себе обов’язки обліку, сплати та звітності. Саме обов’язок звітності буде
характеризувати статус суб’єкта податкового декларування доходів фізичних осіб. На нашу
думку, на підставі вищевикладеного та враховуючи положення Податкового кодексу України
(далі – ПКУ), до суб’єктів відносин з декларування доходів фізичних осіб можна віднести:
державу як обов’язковий учасник відносин у галузях публічного права; податкові органи, з
норми прямої дії ст. 67 Конституції України (далі КУ) [9]; платників податків; 4) осіб, які
сприяють декларуванню (податкові агенти, представники, банківські установи).

Держава реалізує свою податкову правосуб’єктність як монополіст у сфері введення
податків і зборів. Під час встановлення податку обов’язково визначається перелік елементів
податку, що зазначено в підпункті 7.1.8 п. 7.1 ст. 7 ПКУ [10]. Одним з таких обов’язкових елементів
є податкова звітність. Отже, держава є невід’ємним учасником відносин з декларування доходів
фізичних осіб та безпосереднім власником коштів як сплачених, так і тих, що будуть сплачені
у вигляді податків і зборів. На підставі свого виключного права на встановлення податків і
зборів держава законодавчо закріплює існування податкової звітності, зокрема, податкових
декларацій, та визначає порядок і правила поведінки інших суб’єктів правовідносин з
податкового декларування доходів фізичних осіб. Про це у своїй монографії ще до прийняття
ПКУ зазначав М. П. Кучерявенко [11, с. 325].

Уповноваженими органами держави, на сьогодні, відповідно до ПКУ, є „контролюючі
органи”, до яких належать податкові та митні органи. На нашу думку, необхідно
використовувати саме визначення податкові органи, так як „контролюючі” покладають відбиток
однієї з функцій податкових органів, не розкриваючи суті поняття адміністрування, та лише
підкреслюють фіскальний характер податкових правовідносин. На підтвердження цієї думки
варто звернути увагу на норму прямої дії, викладену в другому абзаці ст. 67 КУ, відповідно до
якої усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації
про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законодавством.

Права податкових органів у відносинах податкового декларування обумовлені їх публічно-
правовим статусом, через який вони реалізують свою компетенцію виключно у межах
повноважень, передбачених законом, та згідно з принципом „дозволено тільки те, що прямо
передбачено законом”. Відсутність прав у відносинах робить учасника радше об’єктом, а не
суб’єктом, про що зазначав Н. М. Коркунов, а саме: „Право неодмінно припускає відповідний
обов’язок. Якщо немає відповідного обов’язку – буде простий дозвіл, а не правомочність” [12,
c. 191]. Права у публічно-правових відносинах для органу влади означають не можливість
вчинити певну дію, а обов’язок її здійснення. Саме тому у ПКУ визначаються функції та права
контролюючих органів і обов’язки для посадових осіб контролюючих органів. У сфері
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декларування доходів фізичних осіб податкові органи реалізовують свою правосуб’єктність
на підставі функцій, визначених у ст. 191 ПКУ, зокрема таких, як: адміністрування податків,
зборів, платежів (пп. 191.1.1); контроль за своєчасністю подання платниками податків
передбаченої законом звітності (пп. 191.1.2); надання адміністративних послуг платникам
податків (пп. 191.1.3); розроблення та затвердження порядків інструкцій, положень, форм
розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції
контролюючих органів (пп. 191.1.25); надання консультацій відповідно до законодавства з питань
оподаткування (пп. 191.1.28); організовують інформаційно-аналітичне забезпечення, зокрема
для подання декларацій в електронному вигляді (пп. 191.1.40); надають послуги електронного
цифрового підпису (пп. 191.1.44) та інші функції, встановлені законом.

Особливість правового статусу податкового органу зумовлена можливістю визначати
форму та порядок заповнення і подання декларації про майновий стан та доходи фізичних
осіб, тобто впливати на зміст відносин декларування доходів фізичних осіб. Противагою в
цьому випадку є закріплений у п. 49.8 ст. 49 ПКУ обов’язок прийняття податкової декларації
контролюючим органом. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова
особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана
перевірити наявність і достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів,
передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій
декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

У ПКУ також передбачено право застосування податковим органом адміністративних і
фінансових санкцій за порушення встановленого порядку подання податкової декларації, що
потрібно розуміти як обов’язок їх застосування у випадку виявлення порушення норм
податкового законодавства.

Платник податків виступає як зобов’язаний суб’єкт правовідносин з декларування доходів
і діє згідно з принципом „дозволено все, що прямо не заборонено законом”. Він
підпорядковується правовим нормам, що ніяк не пов’язані з існуванням контролюючого
органу, і є результатом діяльності держави як форми організації суспільства. Норми є
своєрідною трансформацією суспільних норм в організований державний механізм. Звідси
збирання податків – це не самозабезпечення існування держави, а спосіб формування блага
для забезпечення публічних потреб.

Відповідно до ст. 162 ПКУ платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є:
фізичні особи – резиденти; фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх
походження в Україні; податкові агенти та представники. Платники ПДФО за особливостями
в строках подання звітності додатково поділяються на: фізичних осіб – підприємців;
самозайнятих осіб, фізичних осіб на загальній системі (особи, які у звітному періоді отримали
дохід, що не оподатковувався біля джерела його виплати, або місячний дохід, який перевищує
10-кратний розмір мінімальної заробітної плати).

Права та обов’язки платників учасників податкових відносин, пов’язаних з декларуванням
доходів фізичних осіб, передбачені ПКУ та Наказом Міністерства доходів і зборів України від
11.12.2013 року № 793 „Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і
доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи”.
Обов’язок платника подавати декларації становить основне навантаження, на базі якого
з’являються обов’язки щодо зберігання звітності та інші.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(63) 2013 93

Законодавством передбачено можливість платника податків користуватися наступними
правами, пов’язаними з декларуванням доходів:

– вибору способу подання звітності: особисто або уповноваженою на це особою;
надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами
електронного зв’язку в електронній формі (п. 49.3 ст. 49);

– подання уточненої декларації, або корегування даних у наступному періоді (ст. 50 ПКУ).
Це право зазвичай застосовується як обов’язок платника податків при нарахуванні штрафних
санкцій за несплату, або сплату податку не в повному обсязі;

– безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет,
інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок
обліку та сплати податків і зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження
контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

– отримати програмне забезпечення та безкоштовне отримання електронних ключів;
– отримувати консультації з питань заповнення та подання податкової декларації тощо.
Зазначимо, що при однаковому базовому податковому періоді для фізичних осіб та фізичних

осіб – підприємців (далі – ФОП) у ПКУ передбачено різні строки подання звітності, в той час
як для такого базового періоду строк становить 60 днів: 40 календарних днів для ФОП; з 1 січня
до 1 травня наступного за звітним року для фізичних осіб.

Статус податкових агентів характеризується певною подвійністю. З одного боку, стосовно
платника податків вони ніби представляють податкові органи й реалізують функції щодо
обчислення, обліку й утримання податку. З іншого – у відносинах з фіскальними органами їм
надається статус платників податків (п. 18.2. ст. 18 ПКУ), і вони виступають як зобов’язані
особи, що породжує, фактично, ідентичні повноваження податкових органів стосовно як
податкових агентів, так і платників податків [13, с. 20].

Головною особливістю статусу податкового агента як суб’єкта декларування доходів
фізичних осіб є те, що він може бути наділений правами та обов’язками при обов’язковій
умові – наявності платника податків, та сплаті платником обов’язкових платежів.

Податкові агенти реалізовують обов’язок з декларування доходів фізичних осіб шляхом
заповнення та подання податкового розрахунку за формою 1ДФ, який, відповідно до п. 51.1
ст. 51 ПКУ, подається у строки, встановлені для податкового кварталу, тобто протягом 40 днів,
та передають інформацію про здійснювані фізичними особами операції, за якими вони
сплачують податок самостійно при поданні податкової декларації про майновий стан та доходи.

На відміну від податкових агентів, які можуть виступати у відносинах податкового
декларування як окремі зобов’язані суб’єкти, представники реалізовують свою компетенцію
на основі повноважень, наданих йому платником на підставі довіреності (п. 19.2 ст. 19 ПКУ).
Представник своїми діями створює, змінює і припиняє права й обов’язки тієї особи, яку він
представляє, і не може такими діями придбати, змінити або припинити права й обов’язки для
себе. Право на особисту участь і право на участь через представника не виключають один
одного, що лише підкреслює факультативний характер участі представника у відносинах з
декларування доходів.

Cуб’єктом декларування доходів фізичних осіб є суб’єкт податкового права, який реалізує
свою правосуб’єктність шляхом створення, заповнення або подання податкової декларації
про майновий стан і доходи. Таким чином, суб’єктами податкового декларування доходів
фізичних осіб є: держава в особі уповноважених органів, до виключної компетенції якої
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належить встановлення податків та зборів, і механізму їх справляння; фізичні особи, що
зобов’язані декларувати свої доходи, тобто будь-яка особа наділена податковою дієздатністю
та отримує доходи; особи, що сприяють здійсненню декларування, до яких належать податкові
агенти та представники.

Суб’єкти об’єктивно поділяються на владних і зобов’язаних, що відображується у
співвідношенні їхніх прав та обов’язків. Усі суб’єкти податкового декларування доходів фізичних
осіб мають відповідати таким критеріям: бути реальним учасником податкових правовідносин;
діяльність має перебувати у сфері регулювання норм податкового права; нести податкові
права й обов’язки та реалізувати їх.
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ЗАСАДА РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО
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ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМИ

ПРАЦІВНИКАМИ
Статтю присвячено визначенню змісту розумності строків як засади кримінального

провадження в Україні. Досліджено проблеми забезпечення дотримання розумності строків
на прикладі кримінального провадження щодо злочинів, передбачених статтею 140
Кримінального кодексу України, та запропоновано напрями їх вирішення.

Статью посвящено определению содержания разумности сроков как принципу
уголовного производства в Украине. Исследованы проблемы обеспечения соблюдения
разумности сроков на примере уголовного производства в отношении преступлений,
предусмотренных статьей 140 Уголовного кодекса Украины, и предложены направления
их решения.

Article is devoted to defining the content of the principle of reasonable time as criminal
proceedings in Ukraine. The problems of enforcing reasonable time by the example of criminal
proceedings against committing a crime under Article 140 of the Criminal Code of Ukraine and
the directions of their solutions.

Ключові слова: засади кримінального провадження, розумність строків, судово-
медична експертиза, медичний працівник, неналежне виконання професійних обов’язків.

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року (далі – КПК України) змінив підхід
до визначення системи засад кримінального провадження, розширивши їх перелік новими
для вітчизняного кримінального процесу. При цьому законодавець закріпив їх основоположну
роль у побудові справедливого кримінального провадження, передбачивши, що коли
положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального
провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені в ч. 1
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ст. 7 КПК України [1]. Тому засадам кримінального провадження та механізму їх реалізації
приділяють велику увагу у науковій дискусії.

Серед таких засад новелою для кримінального процесу, у зв’язку з прийняттям КПК України,
є розумність строків. Якщо порівняти положення чинного КПК України та КПК 1960 року, то
в останньому не було закріплено зміст та критерії визначення розумності строків
кримінального провадження [2]. Окрім того, у ст. 28 КПК України зазначено поняття
„розумність строків”, де розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для
виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть
перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або
прийняття окремих процесуальних рішень [1].

Зазначений принцип передбачено також у ряді міжнародних актів, ратифікованих Україною,
серед яких Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод,
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Висновок № 6 від 2004 року
Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо
справедливого суду в розумний строк тощо [3, c. 37]. Відповідно до п. 1 ст. 6 Європейської
Конвенції з прав людини при визначенні її громадянських прав та обов’язків або при висуненні
до неї будь-якого кримінального обвинувачення особа має право на відкритий і справедливий
розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно
до закону. Окрім того, кожна людина, обвинувачена у вчиненні кримінального злочину, має
право мати „достатньо часу і можливостей для підготовки свого захисту” [4].

Свого часу питанням, пов’язаним із підходами до визначення строків у кримінальному
провадженні, були присвячені праці багатьох науковців, серед них В. Т. Маляренко,
О. Р. Михайленко, С. О. Заїка, С. Б. Фоміна, Ю. П. Аленіна, С. О. Голунський,
М. М. Гродзінський, А. П. Гуляєва, В. П. Даневський, А. Я. Дубинський, Г. В. Юркова,
Л. В. Юрченко та ін. Проте із набранням чинності КПК України проблема забезпечення дієвості
засади розумності строків в Україні знову набула своєї актуальності. Про це свідчить аналіз
звернень громадян України до Європейського суду з прав людини з приводу порушень вимог
п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

В Україні категорія розумності строків розглядалася ще до прийняття нового КПК України.
Зокрема, у своєму рішенні Конституційний Суд України зазначав, що категорія „розумний
строк досудового слідства” є оціночною, тобто такою, що визначається у кожному конкретному
випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення та розслідування злочину або злочинів.
Визначення розумного строку залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність
справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз
та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен
перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі
без порушень права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту,
передбачені ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод [5]. Пізніше ч. 1
розд. ІV Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні
відповідно до європейських стандартів, схваленої Указом Президента України від 10.05.2006 р.
№ 361/2006, передбачає, що судочинство має ґрунтуватися на системі загальних принципів,
до яких належить і принцип розумності строків провадження, що зобов’язує суд вирішувати
справи без невиправданих зволікань та уникати поспішності, що завдає шкоди справедливому
судочинству [6].
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Для забезпечення дієвого механізму дотримання розумності строків у чинному КПК
України прописано такі критерії, як: 1) складність кримінального провадження; 2) поведінка
учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом
своїх повноважень. Поряд із цим у КПК зазначений механізм оскарження недотримання
розумних строків, що передбачає можливість підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого
оскаржити до прокурора вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, прокурором
під час досудового розслідування [1].

Необхідність такої норми обумовлена міжнародними стандартами кримінального
провадження та практикою Європейського суду з прав людини, оскільки останній
неодноразово констатував порушення права на ефективний засіб юридичного захисту в
контексті неможливості оскарження недотримання розумних строків провадження. Хоча
подібні звернення перебували і перебувають на розгляді у даній міжнародній судовій інстанції.
Наприклад, з огляду на неодноразові відкладення судових засідань, значні періоди бездіяльності
національних органів Європейським судом з прав людини у справі „Борисенко проти України”
було встановлено порушення п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року у зв’язку із незабезпеченням державними органами розгляду справи
заявника в „розумний строк” [7, с. 317].

Отже, слідкувати за дотриманням засади розумних строків мають, безперечно, такі суб’єкти
кримінального провадження, як прокурор, слідчий суддя чи суд, що здійснюють процесуальне
керівництво та судовий контроль за досудовим слідством або ж самі ведуть судове провадження
та мають для цього відповідний арсенал процесуальних засобів. З іншого боку, коли
заінтересовані учасники, такі як підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, вважатимуть,
що здійснення кримінального провадження може бути закінчене у більш короткі строки, ніж
ті, що передбачені законом, вони, відповідно до КПК України, мають право звернутися до
прокурора, слідчого судді, суду з клопотанням про скорочення максимальних строків
провадження.

Питання щодо забезпечення дотримання засади розумних строків у кримінальному
провадженні також постає у зв’язку із розкриттям та розслідуванням злочинів, що пов’язані із
неналежним виконанням медичними працівниками своїх професійних обов’язків. Перешкодою
для ефективної реалізації цього принципу на кожній зі стадій кримінального провадження є
діяльність певних учасників провадження.

Будь-яке кримінальне провадження розпочинається з моменту занесення відомостей про
можливий злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього прокурор, слідчий
зобов’язані вжити всі необхідні заходи та провести всі процесуальні слідчі дії з метою
встановлення особи, що може бути винною у вчиненні кримінального правопорушення.
При цьому строки досудового розслідування розпочинають свій перебіг не з моменту
внесення інформації до ЄРДР, а з моменту вручення повідомлення про підозру такій
встановленій особі. Від даної процесуальної дії буде відраховуватися строк у 2 місяці, що
матимуть органи досудового розслідування для розслідування.

Якщо брати за приклад кримінальні провадження щодо неналежного виконання
професійних обов’язків медичними працівниками, то однією із перших процесуальних дій є
залучення до матеріалів кримінального провадження від відповідних органів охорони здоров’я
України висновків внутрівідомчої перевірки за фактом заподіяння шкоди пацієнтові. Під час
проведення відомчої перевірки спеціальна відомча комісія досліджує медичну документацію,
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що стосується конкретного випадку порушення медиками своїх професійних обов’язків
(протоколи клініко-анатомічних конференцій, історію хвороби тощо), а також вивчає
організацію проведення лікувальної діяльності у медичному закладі загалом з метою з’ясування
можливих недоліків та їх зв’язок із негативними наслідками лікування потерпілого. Тому
результати перевірки не лише дозволяють правоохоронним органам зробити висновки щодо
наявності чи відсутності ознак злочину, а й окреслюють напрями попередження та
профілактики кримінальних правопорушень цієї групи.

Відповідно до ст. 159 КПК України залучення органами досудового розслідування таких
висновків можливе в ході надання тимчасового доступу до речей та документів, що полягає
у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають останні,
можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідної ухвали
слідчим суддею, здійснити їх виїмку. Як показує практика, орган охорони здоров’я переважно
підходить до розгляду питання про заподіяння шкоди пацієнту не з точки зору об’єктивності,
а керуючись так званими „корпоративними інтересами” в гіршому їх прояві. У зв’язку із цим
оперативність провадження на даному етапі знижується за рахунок затягування процесу
формування та видачі відповідних висновків посадовими особами галузі охорони здоров’я.

Засаду розумності строків, у першу чергу, розглядають крізь призму забезпечення захисту
прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого. Проте якщо говорити про таких суб’єктів
кримінального провадження, як потерпілий, то вважаємо, що його право на здійснення
провадження у розумні строки досить серйозно порушується на етапі до повідомлення особі
про підозру. Враховуючи те, що КПК України пов’язує перебіг строків досудового слідства із
появленням у провадженні такого суб’єкта, як підозрюваний, тому до повідомлення про
підозру слідчі та прокуратура не обмежуються будь-якими часовими рамками, якщо не
говорити про строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому аналіз норми щодо розумності строків наштовхує на думку, що закон
розраховує на високу моральність і порядність суб’єктів кримінального провадження. А
якщо органи досудового розслідування з певних причин недостатньо відповідально ставляться
до розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками,
то потерпілий, якому заподіяна шкода внаслідок неправомірних та непрофесійних дій медичних
працівників, не може розраховувати на правосуддя та отримання відповідної компенсації на
відновлення здоров’я від винних осіб. Тобто можливі ситуації, коли до встановлення
підозрюваного потерпілий місяцями змушений чекати результатів кримінального
провадження, не маючи при цьому можливості захистити своє право на його здійснення із
дотриманням розумності строків.

Також часто виникають питання розумних строків кримінального провадження щодо
неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками при призначенні
та проведенні судово-медичних досліджень. Складність таких проваджень зумовлюється
особливим об’єктом посягання, якому заподіюється шкода при застосуванні спеціальних
медичних знань, у зв’язку із чим ускладнюється дослідження способу вчинення незаконних
дій та механізму заподіяння шкоди, а тому висновки судово-медичних експертиз у даному
випадку є чи не одним із значущих джерел доказів. Факторами, що призводять до недотримання
засади розумності строків у цьому випадку, часто є неточність формулювання у відповідних
висновках, що зумовлюється, в першу чергу, великим експертним навантаженням, а також
часто бажанням осіб, які проводять таке експертне дослідження, пом’якшити відповідальність
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медичного працівника, оскільки до складу таких комісій поряд із судово-медичними
експертами входять лікарі відповідних спеціальностей. У таких провадженнях зазвичай
призначається додаткова судово-медична експертиза, що впливає на строки розслідування,
що зумовлюється складністю предмета дослідження.

Наприклад, у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 140 КК України щодо громадянки М.,
яка працювала лікарем-інфекціоністом в інфекційному відділенні дорослої інфекційної
обласної лікарні м. Ужгород, було призначено та отримано висновок комісійної судово-
медичної експертизи Закарпатського обласного бюро СМЕ від 03.02.2006 року. Після цього
було проведено додаткову комісійну судово-медичну експертизу Львівським обласним бюро
СМЕ, висновок якої від 02.08.2007 року залучено в матеріали провадження. При цьому
висновок комісійної судово-медичної експертизи № 69/06-к та висновок додаткової комісійної
судово-медичної експертизи № 17 щодо порушення професійної діяльності медичних
працівників при наданні медичної допомоги громадянці К., що призвело до її смерті, містить
тільки констатацію факту діагнозу смерті хворої К. та у зв’язку з цим порядок та систему
діагностико-лікувального процесу.

Як вбачається із висновку повторної судово-медичної експертизи Головного бюро судово-
медичної експертизи МОЗ України № 153 від 01.09.2009 року, за матеріалами даного
кримінального провадження підстав стверджувати, що лікар М. неналежним чином виконувала
свої професійні обов’язки при наданні медичної допомоги хворій К., немає, тобто між діями
цього лікаря і настанням смерті хворої причинно-наслідковий зв’язок відсутній. За результатами
судового розгляду, особу М. було визнано невинною та виправдано [8].

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень вказує на потребу підвищеної уваги зі сторони
центральних органів влади України щодо належної організації роботи бюро судово-медичних
експертиз. Також вважаємо за доцільне закріпити часові межі в КПК України для проведення
будь-якої експертизи під час кримінального провадження, а також передбачити у Правилах
проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичних експертиз
орієнтовні строки проведення окремих груп судово-медичних досліджень з урахуванням їх
складності.

У зв’язку із наявністю зазначених тенденцій обговорюється актуальність подальшого
дослідження, розробки та впровадження механізмів реального забезпечення розумності строків
у кримінальному провадженні. З метою виконання державою своїх зобов’язань за Конвенцією
та забезпечення ефективного захисту прав осіб за скаргами на тривалість відповідного
провадження, Національним бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних
свобод людини Міністерства юстиції України із залученням провідних юристів – фахівців у
галузі захисту прав людини та представників судової гілки влади було розроблено проект
Закону України „Про захист права особи на досудове провадження, судовий розгляд та
виконання рішення суду протягом розумного строку”. Передбачається, що прийняття цього
проекту Закону дозволить усунути неузгодженість чинного законодавства України з
положеннями Конвенції про захист прав і основних свобод людини, що не тільки буде
відповідати проголошеному конституційному принципу верховенства права, але й дозволить
у майбутньому зменшити кількість звернень до Європейського суду з прав людини порушення
Україною у зв’язку із недотриманням статей 6 та 13 Конвенції про захист прав і основних
свобод людини [10].
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Таким чином, положення КПК України у питанні забезпечення реалізації засади розумності
строків у кримінальному провадженні не є досконалими і потребують подальшого
доопрацювання. Одним із напрямів може стати вивчення можливості зміни підходів для
визначення розумності строків кримінального провадження у встановленні конкретного строку
проведення процесуальної дії для забезпечення захисту та дотримання прав та законних
інтересів суб’єктів кримінального провадження.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ
НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасний стан, який склався в Україні з поширенням

підроблених та фальсифікованих товарів. Визначені умови, що сприяють поширенню
незаконного обігу товарів, та запропоновано шляхи протидії правопорушенням.

В статье проанализировано современное состояние, которое сложилось в Украине из
распространением поддельных, фальсифицированных товаров. Определены условия,
которые способствуют распространению незаконного оборота товаров, и предложены
пути противодействия таким правонарушениям.

The modern condition of circulation of counterfeit and adulterated products in Ukraine is
analyzes in the article. The conditions favouring illegal products circulation and the methods of
their counteraction are defined in the article.

Ключові слова: незаконний обіг товарів; фальсифікація товарів; підробка товарів;
умови, що сприяють поширенню незаконного обігу товарів; шляхи протидії вчинення
незаконного обігу товарів.

Аналіз практики контролюючих та правоохоронних органів України за дотриманням вимог
чинного законодавства на споживчому ринку свідчить про те, що майже у 90 % перевірених
суб’єктів господарювання встановлюються порушення існуючих норм та стандартів
виробництва й реалізації товарів. Споживчий ринок України продовжує насичуватися
підробками, сурогатами, неякісними, фальсифікованими та небезпечними для людей
товарами, у більшості випадків, харчовими продуктами, алкогольними напоями, лікарськими
засобами, паливно-мастильними матеріалами. Практика свідчить, що держава не здатна
повною мірою забезпечити належної реалізації прав споживачів на отримання необхідної,
доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари, роботи та послуги, їх належну
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якість та безпечність для споживання. На зазначене вище впливають як об’єктивні, так і
суб’єктивні чинники.

Товарообіг в Україні щорічно становить 150–170 млрд доларів США. Поряд із легальним
виробництвом товарів, продукції в Україні, як і в інших державах, існує потужний ринок
фальсифікату, підробок товарів та продукції. Так, порушення встановленого порядку
виготовлення, зберігання та реалізації товарів (продукції) були виявлені у 84 % проведених
перевірок суб’єктів господарювання [1].

Поширення обсягів незаконного обігу товарів в Україні пов’язане, перш за все, з
отриманням значних прибутків суб’єктами господарювання, можливістю ведення
господарської діяльності без відповідного обліку та ухиленням від сплати податків, звільненням
від необхідності дотримуватися встановлених вимог щодо технології виробництва товарів, їх
зберігання тощо.

Останнім часом в Україні набули широкого розмаху зловживання на ринку виготовлення
та реалізації лікарських засобів. У зв’язку із значним поширенням фальсифікату у 2011 р.
Кримінальний кодекс України був доповнений ст. 321-1 КК України, яка передбачає
кримінальну відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих
лікарських засобів. Факти фальсифікації отримали наскільки широкого поширення, що Рада
національної безпеки і оборони України закликала населення і фармацевтів включитися у
процес боротьби з фальсифікованими та неякісними ліками, що загрожують здоров’ю
громадян України та в цілому національній безпеці країни [2].

Практика правоохоронних та контролюючих органів свідчить про існування чотирьох,
найбільш поширених на сьогодні, способів підробки (фальсифікації) лікарських
(фармацевтичних) препаратів: „ліки-пустушки”; „ліки-імітатори”; „змінені ліки”; „ліки-копії”.
Найбільшого поширення в Україні отримали факти використання у ході підробки лікарських
препаратів за основу нейтральної нешкідливої (індиферентної) речовини, тобто взагалі
відсутність лікарської основи у фармацевтичних препаратах. У такому разі пігулки не містять
діючої речовини, а включають лише допоміжні елементи (крейда, тальк, крохмаль).

Іншим поширеним способом підробки лікарських препаратів є імітація оригінальної діючої
(лікувальної) речовини, яка визначена відповідними стандартами на більш дешеву та менш
ефективну речовину. Ще одним способом підробки лікарських препаратів є випуск для
реалізації майже ідентичних з оригінальною назвою лікарських засобів (включаючи ємність
для препарату, відповідні етикетки тощо). У такому разі лікарські препарати не містять необхідні
дози діючої речовини як за кількістю, так і за якістю. Діюча (лікувальна) речовина у таких
засобах зазвичай заміняється на дешевшу та відповідно на менш ефективну. Використання
такого препарату не дає гарантів лікування та їх заміна, в окремих випадках, може бути
небезпечною для здоров’я споживачів таких препаратів. Назва такого лікарського препарату,
як правило, копіює відому торгову марку чи назву лікарського препарату (но-шпа, нош-бра
тощо). Так було встановлено, що шампунь „Nisaril” є двійником відомого шампуню „Nisorаl”
бельгійської фармацевтичної компанії „Ianssen Pharmaceutica”, але виготовленого у Білорусі
одним із підприємств. Були схожі не лише назва і призначення, а також етикетка [3].

Нерідко при підробці чи фальсифікації лікарських засобів не дотримуються встановлених
вимог нормативних актів щодо вмісту діючої речовини у лікарських препаратах. При
використанні таких препаратів виникає небезпека щодо перевищення дози лікарських
препаратів чи незабезпечення необхідної терапевтичної дії лікарського препарату. Поширеним
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є випадки, коли у лікарських препаратах не зазначається про використання сильнодіючих
інгредієнтів, які можуть бути шкідливими для окремих пацієнтів.

Поширеним способом незаконного обігу лікарських препаратів в Україні є реалізація
ліків із закінченим терміном їх використання. Такі лікарські препарати закуповуються за
низькою ціною за кордоном, незаконно ввозяться на митну територію України та безпідставно
змінюється їх термін реалізації.

Показовими є приклади із діяльності правоохоронних органів України щодо встановлених
порушень у сфері незаконного обігу лікарських засобів. У м. Васильків Київської області
було встановлено підпільну лабораторію з виготовлення лікарських засобів та вилучено більше
мільйона упаковок підробок лікарських препаратів відомих виробників на суму більше 7
мільйонів гривень та які мають значне поширення у застосуванні споживачами ліків. Яка
кількість сфальсифікованих препаратів потрапила до аптек та в обіг лікувальних закладів наразі
невідомо і правоохоронні органи не можуть точно встановити [4]. Невідомі офіційній
статистиці також шкідливі результати споживання таких лікарських засобів.

Значного поширення на території України отримали факти незаконного обігу такої групи
підакцизних товарів як алкогольні напої. Поширення таких злочинів (ст. 204 та ст. 216 КК України)
призводить до спричинення значних матеріальних збитків легальним суб’єктам
господарювання, що виробляють такі товари, а також державним інтересам, ненадходженням
відповідного акцизного податку. Окрім зазначеного вище, вживання фальсифікованих
алкогольних напоїв призводить до спричинення шкоди здоров’ю споживачам продукції, а в
окремих випадках спричиняє летальні наслідки. Статистичні дані свідчать про те, що щорічно
майже 10 тис. осіб помирає від вживання фальсифікованої алкогольної продукції. В окремі
роки в Україні незаконно вироблялось від 30 до 50 % алкогольної продукції, більшість із якої
була сфальсифікована та небезпечна до споживання. Встановлено, що у більшості випадків
для фальсифікації під час їх виготовлення використовувалася продукція (сировина), яка є
небезпечною для споживання (технічний спирт, рідини, що містять технічні спирти, засоби
для миття скла тощо).

Для виробництва підробленої продукції використовується сучасне технологічне
обладнання, яке забезпечує повністю автоматизований процес розливу в тару алкогольних
напоїв і їх відповідне пакування. Про масштаби незаконного виробництва підроблених
алкогольних напоїв свідчить, зокрема, те, що за одним фактом у ході обшуку на території
нелегального спиртозаводу вилучено 83 тис. літрів спирту та рідину з характерним запахом
спирту у кількості 78 тис. літрів, сировину для виробництва спирту (меляса) у кількості 2800 м3

(призначена для виготовлення 784 тис. літрів спирту), а також промислове обладнання для
виготовлення спирту. Усього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей
на загальну суму 28,5 млн грн [5]. Практика свідчить, що для незаконного виробництва
алкогольних напоїв використовується спирт, який надходить здебільшого на митну територію
України контрабандним шляхом [6].

Найбільш поширеними способами фальсифікації горілки на сучасному етапі є повна чи
часткова заміна харчового спирту на більш дешевий технічний; застосування води, яка не
відповідає вимогам технології виготовлення; розведення чи повна заміна спирту водою тощо.
Нерідко для фальсифікації алкогольних напої використовуються різноманітні синтетичні
барвники та ароматизатори. Одним із способів фальсифікації є заміна натуральних компонентів
рецептури на сурогатні, що лише імітують відповідні органолептичні властивості та харчову
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цінність лікеро-горілчаної продукції та не відповідають вимогам державної стандартизації.
Технологічна фальсифікація лікеро-горілчаних напоїв можлива шляхом заміни натуральної
сировини (спиртованих морсів, соків, настоїв трав) синтетичними ароматизаторами,
підсолоджуючими та підфарбовуючими речовинами, гліцерином тощо.

Одним із злочинних діянь, яке займає чільну позицію в криміналістичній класифікації
злочинів, пов’язаних з незаконним обігом товарів, 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
та не відповідають встановленим вимогам щодо виробництва та обігу товарів.

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

Виходячи із положень чинного законодавства, держава має 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).

Контролюючі органи мають 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”.

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.

За результатами вчинення злочинної діяльності не дотримуються вимоги щодо сировини,
із якої виготовляються товари, продукція, застосовуються домішки, які заборонені до
застосування і вживання або об’єм таких домішок перевищує встановлений допустимий
рівень, тобто можемо говорити про недоброякісну продукцію, яка завдає шкоди здоров’ю
споживача. До такої продукції також може бути віднесена продукція, у якої закінчився
нормативно встановлений термін придатності.

Останнім часом серед групи підакцизних товарів отримали також поширення факти
підробки та фальсифікації паливно-мастильних матеріалів. Така продукція завжди була у групі
ризику щодо їх фальсифікації, реалізації низькооктанового бензину під виглядом
високооктанового палива. Для виробництва паливної фракції ароматизованого компоненту
моторного палива використовується кам’яновугільний бензол (продукт коксохімічного
виробництва), який у подальшому переробляється на спеціально виготовленому кустарному
обладнанні. Отримана паливна фракція – ароматизований компонент моторного палива,
використовувався для розбавляння справжнього бензину. Одержане у такий спосіб
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фальсифікації моторне паливо не відповідає встановленим вимогам щодо технічних умов та
державних стандартів, містить шкідливі для здоров’я та навколишнього середовища домішки,
завдає значну шкоду експлуатації двигунів тощо. У більшості випадків реалізація
фальсифікованого бензину споживачам здійснюється через суб’єктів господарювання з
ознаками фіктивності [7].

Подібна схема фальсифікації бензину була встановлена у Запорізькій області.
Фальсифікований бензин шляхом змішування хімікалій, реагентів із додаванням всіляких
присадок виготовляли на офіційно діючій нафтобазі з використанням її обладнання та
можливостей переробки. Було встановлено, що бензин марки А-95, що виготовлявся на
підпільному заводі, за якістю відрізнявся від реального бензину А-95, як „Запорожець” від
„Мерседесу”, й міг стати причиною неконтрольованої детонації двигуна, забитих нагаром
клапанів, виходу з ладу поршневої й тому подібних наслідків. Виробництво сурогату палива
здійснювалося настільки масштабно, що доходи від незаконного обігу товарів обчислюються
десятками мільйонів гривень. На момент огляду підпільного заводу на його території було
виявлено 900 тис. літрів сурогатного бензину, вилучено обладнання для його виробництва,
комп’ютери й документацію, що підтверджує факт здійснення незаконного виробництва [8].
Нелегальне підприємство, що виробляло бензин та дизпаливо на території колишньої нафтобази,
було встановлено також у Вінниці. Упродовж року виготовлялися фальсифіковані
нафтопродукти (бензин та дизельне пальне) і постачалися для реалізації на місцеві АЗС [9].

До основної групи злочинів, пов’язаних з незаконним обігом товарів, відноситься злочин,
передбачений ст. 229 КК України „Незаконне використання знака для товарів і послуг,
фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару”. Зазначене
злочинне діяння останнім часом набуло широкого поширення не лише в Україні, а також і в
багатьох інших країнах. Правопорушники використовують відомі знаки для товарів і послуг,
фірмові найменування у ході підробок, фальсифікації продукції, товарів.

Об’єктивна сторона злочину характеризується виконанням таких дій: 1) незаконне
використання знака для товарів і послуг; 2) незаконне використання фірмового найменування;
3) незаконне використання кваліфікованого зазначення походження товару; 4) інше умисне
порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

Вчиненням злочину, передбаченого ст. 229 КК України, порушується встановлений чинним
законодавством порядок охорони та використання товарних знаків, фірмових найменувань і
маркування товарів. Так, відповідно до Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг”, право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10
років від дати подання заявки і за клопотанням власника свідоцтва продовжується щоразу на
10 років за умови сплати збору в установленому порядку. Знак – це позначення, за яким
товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (абз. 3 ст. 1 Закону
України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”). Відповідно до ст. 420 Цивільного
кодексу України об’єктом права інтелектуальної власності є, зокрема, комерційні (фірмові)
найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Виходячи із положень ст. 229 КК України предметом злочинного посягання можуть бути
лише знаки на товари і послуги, які, відповідно до встановленого порядку, зареєстровані в
Україні або підпадають під охорону на території України на підставі чинних міжнародних
договорів, учасником яких є Україна.
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Усі суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку (господарську) діяльність
на території України, підлягають відповідній реєстрації в органах державної реєстрації. Фірмове
найменування надає можливість відрізняти одне підприємство від іншого, що допомагає
серед сукупності інших підприємств виділити індивідуальне. Це дає змогу споживачу,
наприклад, вибирати продукцію, товари конкретного виробника, оскільки споживач
зацікавлений в якості, безпечності товару, продукції, постійно споживає таку продукцію чи
користується відповідними послугами тощо.

У багатьох випадках виробництво фальсифікованих, підроблених товарів здійснюється під
прикриттям легально діючих суб’єктів господарювання та за наявності дозволів і ліцензій на
здійснення окремих видів діяльності. У ході проведення оперативно-розшукових заходів у
Черкаській області викрито злочинну діяльність підпільного цеху з виробництва
фальсифікованої парфумерної продукції торговельних марок відомих світових брендів. У
ході документування змісту злочинної діяльності було встановлено, що у приміщенні старої
парфумерної фабрики була організована діяльність підпільного цеху з виробництва
фальсифікованої парфумерної продукції, що здійснював її реалізацію в порушення вимог
Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Було виявлено та вилучено
сировину для виробництва парфумів, матеріали пакування, флакони для парфумів,
поліграфічну продукцію для пакування, етикетки з логотипами, обладнання для розливу
парфумів у ємкості, обладнання для нанесення логотипів, кліше логотипів різних товарних
знаків, композиції парфумів, бухгалтерську та фінансово-господарську документацію,
фальсифіковану готову продукцію відомих світових брендів – виробників парфумів на загальну
суму понад 4 млн 800 тис. грн [10].

Злочинна діяльність щодо підробки чи фальсифікації товарів може характеризуватися
іншими способами залежно від сфери господарської діяльності, наявного технологічного
обладнання, сировини, пакувальних матеріалів тощо. Спрямування діяльності правоохоронних
органів з протидії фактам незаконного обігу товарів залежить від змісту первинної оперативної
інформації, способів злочинної діяльності, особливостей технологічного процесу виготовлення
підроблених товарів, каналів збуту таких товарів, використання можливостей фіктивних
суб’єктів господарювання тощо.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОГО
КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У ПОЛЬЩІ

У статті розглянуто форми спрощеного судочинства у Польщі, зокрема звернено увагу
на процес медіації. Проаналізовано основні програми примирення потерпілого з
обвинуваченим і визначено можливість застосування таких процедур в Україні.

В статье рассмотрены формы упрощенного судопроизводства в Польше, в частности
обращено внимание на процесс медиации. Проанализированы основные программы
примирения потерпевшего с обвиняемым и определена возможность применения таких
процедур в Украине.

Іn the article forms of summary judgment in Poland are considered, іn particular attention is
paid to the process of mediation. The basic programs of reconciliation between the victim are
analyzed and the possibility of such procedures in Ukraine are identified.

Ключові слова: медіація, спрощене судочинство, потерпілий, обвинувачений, програма
примирення.

Протягом останніх років в Україні все більше уваги приділяється захисту прав людини,
зокрема їх дотриманню у кримінальному процесі. І є вже певні результати. Однак переважно
увага приділяється проблемам пом’якшення покарань і безпідставного позбавлення волі.
Статистичні дані свідчать, що вжиті заходи щодо гуманізації покарань ніяк не впливають на
зниження рівня злочинності у країні. Можливо, це пов’язано з тим, що кримінальне
судочинство, основне завдання якого – охорона прав і законних інтересів громадян, не
справляється з його виконанням, приділяючи всю увагу не усвідомленню злочинцем наслідків
вчиненого ним злочину, а тільки покаранню останнього. Спрямування кримінального
судочинства лише на покарання злочинця не може дати позитивний ефект від правосуддя,
залишаючи осторонь виховну його функцію, спрямовану на перевиховання.

Зазначені вище проблеми, що стосуються кримінального судочинства, притаманні не
тільки Україні. Вони в різний час виникали і виникають у більшості країн світу [5, c. 63]. Однак
шляхи їх подолання відрізняються від українських реалій, і, на нашу думку, було б доцільно
запозичити деякі спрощені порядки кримінального судочинства для подолання злочинності в
зарубіжних країнах.

Однією із таких програм є програма примирення потерпілого і обвинуваченого. Необхідно
зазначити, що такі програми примирення потерпілого і обвинуваченого з’явилися у кінці
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70-х рр. у США та на початку 80-х рр. у Європі. Першою з європейських країн, яка ініціювала
таку програму, стала Великобританія під впливом прикладу США та Канади. Одночасно вказані
програми почали автономно діяти у скандинавських країнах, на які істотно вплинули ідеї
Нільса Крісті. На сьогодні програми примирення успішно діють у Норвегії, Фінляндії,
Великобританії, Австрії, Німеччині, Франції та закріплені на рівні національного законодавства.
В інших країнах Європи здійснені перші кроки у вигляді пілотних проектів. До таких країн
належать: Данія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Іспанія та Італія. Протягом останніх років
активізувався рух за впровадження програм примирення у Східній Європі. Особливої уваги
заслуговує досвід Польщі. Там після завершення експериментального періоду програми
примирення міцно закріпилися, були впроваджені та прийняті на рівні національного
законодавства. Серед країн колишнього СРСР лідером є Росія, де програми примирення діють
протягом декількох років у 10 містах, зокрема у Москві, Пермі, Тюмені, Іркутську тощо [8,
c. 10].

Досить цікавим є досвід Польщі щодо програми примирення потерпілого й
обвинуваченого. Широко використовується у Польщі така форма спрощеного судочинства,
як примирення сторін у кримінальному процесі (медіація). Медіація як інститут польського
кримінального процесу є спробою досягнути добровільного порозуміння між потерпілим та
обвинуваченим з метою відшкодування завданих матеріальних і моральних збитків за
допомогою неупередженої, підготовленої для розв’язання конфлікту особи – медіатора. Метою
посередництва є укладання угоди між сторонами кримінального провадження, змістом якої
є задоволення вимог  [5, c. 64].

Медіація у Польщі почала застосовуватися ще у 1995 році, тобто до її офіційного закріплення
у кримінальному законодавстві. Сталося це у межах експериментальної програми з медіації
у справах з неповнолітніми правопорушниками, яку почав Польський центр медіації спільно
з 8 окружними судами. Тоді було проведено лише 40 медіацій. Сьогодні Польський центр
медіації нараховує 450 членів і має 19 осередків по всій країні. У 2002 році на медіацію судами
було передано 786 справ і 40 справ прокурорами. Однак унаслідок внесення змін до
законодавства щодо строків, необхідних на медіацію, тільки у вересні 2003 року варшавський
осередок одержав 210 справ на її проведення  [9 c. 47].

Доцільно звернути увагу на той факт, що медіація впроваджена у польське законодавство
у 1997 році у зв’язку з прийняттям нового Кримінального кодексу, який набрав чинності
1 вересня 1998 року. Однак навіть після закріплення медіації в законодавстві у практиків не
було сформовано єдиної думки щодо її застосування у зв’язку з невідповідністю законодавчих
норм, зокрема щодо того, хто повинний виступати ініціатором медіації та строків її проведення.
У зв’язку з цим 1 липня 2003 року введено у дію статтю 23а Кримінально-процесуального
кодексу, яка час, відведений на медіацію, не включила до загальних процесуальних строків.
Причому дотепер немає у законодавстві жодних обмежень на застосування медіації, якщо є
доцільність у її проведенні [10, c. 122]. У § 1 цієї статті закріплено право суду, а під час
досудового слідства прокурора за ініціативою або за згодою потерпілого чи обвинуваченого
направляти справу до установи або „гідної довіри особи” з метою проведення процедури
медіації між потерпілим і обвинувачем.

У § 2 статті 23а КПК Польщі встановлено вимогу щодо граничного строку процедури
медіації – вона не повинна тривати довше ніж 1 місяць. Цей термін не враховується під час
проведення досудового слідства [10, c. 122].
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У § 4 статті 23а КПК Польщі зазначено, що суб’єкти, які проводили медіацію, після її
закінчення зобов’язані подавати звіт щодо перебігу та результатів [10, c. 122].

Нині чинний КПК Польщі допускає застосування медіації у випадку вчинення тих злочинів,
за які передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5-ти років. Однак медіація не
може застосовуватися щодо організованої злочинності, вчинення злочину рецидиву та тяжкого
злочину. Натомість досить широко медіація повинна застосовуватись у справах, основою
яких є міжособисті конфлікти, насамперед пов’язані з малими, закритими громадами. Це
можуть бути також такі злочини, як навмисні, майнові (крадіжки у громадян, пограбування
осель), злочини, що загрожують здоров’ю, свободі людей, та злочини проти працівників
державних органів і служб – наприклад, в армії, поліції та пенітенціарних закладах.

За законодавством Польщі ініціатором проведення медіації виступає, зазвичай, прокурор,
оскільки сторони рідко знають про неї  [10, c. 123]. У 2001 році 84 % проведених медіацій
виявилися ефективними, у 2002 році їх ефективність зросла до 96 %, а за 2003 рік ефективність
становила лише 71 % [9]. Тому доцільніше було б провадити застосування медіації поліцією,
оскільки саме вона має перший контакт з обвинуваченими та їх сім’ями й може краще оцінити
ситуацію.

Медіація (від англ. mediation – посередництво) є однією з найпоширеніших форм
примирення потерпілого і правопорушника у справах, які передаються із слідчих і судових
органів у разі, якщо злочинець визнав факт вчинення ним злочину [1]. Відповідно до Рамкового
рішення Ради Європейського Союзу „Про становище жертв у кримінальному судочинстві”
від 15 березня 2001 року медіація в кримінальних справах – це пошук до або під час
кримінального процесу взаємоприйнятого рішення між потерпілим і правопорушником за
посередництва компетентної особи – медіатора [6, c. 72].

Водночас потрібно зазначити, що судова система Польщі дуже потрібна до української.
Найнижчою судовою ланкою є районний суд, який розглядає нескладні справи, за ним йдуть
– окружний, апеляційний та Верховний суд. Якщо порівнювати українську і польську судові
системи, то нашому районному суду відповідає польський окружний суд.

У чому полягає секрет такого великого значення, якого набуває процедура медіації у
Польщі? Насамперед процедура медіації дозволяє сторонам узяти активну участь у вирішенні
їх конфлікту, досягти розуміння причин його виникнення, дати відповідь на запитання, що до
нього призвело, що керувало правопорушником. Обвинуваченому участь у медіації дозволяє
зрозуміти завдану потерпілому шкоду і надає можливість узяти відповідальність за власні дії.
Потерпілому це дозволяє позбутися страху перед злочинцем, пробачити його, а
обвинуваченому – попросити у потерпілого пробачення.

Про це свідчить стаття Малгожати Сосновської, медіатора у справах неповнолітніх
Польського центру Медіації, у якій вона ділиться з читачами враженнями від однієї медіації.
Шістнадцятирічний хлопець із багатодітної та малозабезпеченої родини разом із дорослими
товаришами вдерся на будівельний майданчик сусіда. Хлопці намагалися вкрасти будівельне
обладнання та сантехніку, на які у них уже був покупець. Поліція спіймала їх на гарячому.
Крім того, під час пограбування вони пошкодили щойно поставлене вікно вартістю близько
700 злотих. Дорослий учасник був засуджений. Справу неповнолітнього суддя направив на
медіацію. Потерпілий погодився брати в ній участь. Під час медіації потерпілий посилався на
особистий досвід винного, батьки якого протягом багатьох років власними силами будували
будинок, у чому їм допомагав сам винний. Потерпілий звертався до почуттів винного, який
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пограбував знайому людину, сусіда, який, як і його батьки, важко будує дім. Цей збіг вразив
правопорушника. Він зрозумів шкоду, яку спричинив сусідові, йому стало соромно, він
жалкував про те, що вчинив. Він уявив, що те ж саме могло статися з його родиною,
зобов’язався виправити свій вчинок роботою на будівельному майданчику сусіда, обсяг якої
мав відшкодовувати завдану шкоду. Під час виконання свого зобов’язання правопорушник
налагодив особистий контакт з потерпілим, зрозумівши його працю, матеріальні та моральні
втрати [7, c. 37–38].

Водночас зауважимо, що медіатори – не судді й не арбітри. Вони не мають права нав’язувати
сторонам своє ставлення до проблеми чи варіант рішення. Головна мета медіаторів
(посередників) – допомогти сторонам дійти порозуміння. Вони запитують, залагоджують
суперечки між сторонами, застосовують різні способи, завдяки яким досягнення компромісу
полегшується, а укладена угода стає можливою для виконання.

Найважливішою перевагою цього способу розв’язання конфліктів є те, що обидві сторони
мають можливість висловити не тільки свої сподівання, а й емоції. Характерною особливістю
медіації є ще і відсутність тиску з боку державних органів та організацій.

Кожне прийняте рішення вимагає згоди обох сторін. Учасниками медіаційного процесу
є, відповідно, самі сторони. Медіатор сприяє їм, щоб сторони дійсно дійшли згоди, тобто,
щоб відшкодування потерпілому було для нього достатнім і одночасно реальним для
винуватого. Він піклується про те, щоб сторони були процедурно задоволені, тобто щоб
процес проведення медіаційного процесу був для них прийнятним – щоб сторони були
переконані у нейтральності медіатора і довірчому характері розмов. Крім того, медіатор
дбає, щоб сторони були психологічно задоволені: щоб вони були переконані, що самі
вирішують свою подальшу долю, а після медіації почуваються значно краще, ніж перед нею.

Відповідно до § 5 статті 23а КПК Польщі, від міністра юстиції вимагалося  визначити вимоги,
яким повинні відповідати установи й особи, наділені правом проводити медіацію, спосіб їх
призначення й відкликання, обсяг і умови надання їм матеріалів для проведення медіації та
спосіб і порядок процедури медіації.

Щодо вимог до медіації і медіаторів, то міністр юстиції Польщі визначає основні засади та
форму проведення медіації; регулює вимоги, яким повинні відповідати авторитетна установа
або особа; їх спосіб реєстрації та підготовку медіаторів; коло справ для медіації та умови
одержання медіатором матеріалів справи; форму подачі звіту щодо результатів медіації, маючи
на увазі виховну роль процесу медіації , інтерес потерпілого, добровільність, конфіденційність
медіації та професійність і нейтральність медіатора.

На виконання зазначеної вимоги Кримінально-процесуального кодексу Республіки Польща
міністром юстиції Польщі 13 червня 2003 року було видано розпорядження „Про порядок
проведення процедури медіації у кримінальних справах”, в якому зазначені: умови, яким
повинні відповідати установи й особи, наділені правом проведення процедури медіації; порядок
призначення й відводу установ і осіб, наділених правом проведення процедури медіації; обсяг
та умови надання матеріалів справи установ і особам, наділеним правом проведення
процедури медіації; спосіб і порядок проведення процедури медіації.

Потрібно наголосити, що вирок суду (незалежно від його змісту) найчастіше не розв’язує
спору сторін і, як свідчить практика, – лише загострює їх конфлікт. Суд оцінює, хто і в якій
частині несе відповідальність за виникнення конфлікту. Однак він не в змозі забезпечити
належне співіснування сторін та їх взаємодію в майбутньому. Зазначені вище обставини, що
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супроводжують розв’язання конфліктів у ході медіаційного провадження, дозволяють
ґрунтовно розв’язати такі спори між сторонами. А результатом такого вирішення конфлікту
є зменшення повторних злочинів, покращання відносин між людьми, запобігання серйозних
конфліктів, і, нарешті, зменшення навантажень на судову систему.

Успіх медіації полягає в тому, що сторони залишаються задоволеними. І не важливо, що
можна знизити рівень рецидиву, а те, що люди зустрічаються віч-на-віч, самі приймають
рішення та несуть за них відповідальність. У процесі медіації змінюється ставлення сторін до
того, що трапилося, а також потерпілого і порушника один до одного.

Як правило, потерпілий звертає увагу лише на мотиви злочинного діяння, чому саме він
став жертвою. Винуваті особи не намагаються виправдати свої діяння, вони намагаються
його відшкодувати та компенсувати, сподіваються на прощення. Користь, яку отримує
правопорушник від медіації, має важливе значення насамперед із загальносуспільних поглядів,
оскільки відсутність ізоляції не знижує родинних зв’язків і не „таврує” правопорушника. Крім
того, медіація надає можливість правопорушнику свідомо й добровільно взяти відповідальність
за вчинене діяння на себе, виправити шкоду та зрозуміти зло, заподіяне жертві. При медіації
вирішується питання стосовно того, як запобігти вчиненню нових злочинів злочинцем. Тому
медіація може бути важливим механізмом виховання і запобігання злочинності [3, c. 135].

На думку Говарда Зера, медіація може стати вирішальною подією у житті обох сторін.
Потерпілий має право ставити усі важливі запитання, він може виказати свої почуття та дати
зрозуміти злочинцю, що він пережив внаслідок злочину, як це змінило його життя. Крім того,
потерпілий має можливість зрозуміти, що значить злочин для того хто його вчинив. Оскільки
потерпілий зустрічається безпосередньо, його пануючі стереотипи переглядаються, а страх
зменшується. У потерпілого з’являється можливість не тільки одержати компенсацію, а й
безпосередньо взяти участь у рішенні щодо її характеру.

Отже, програма примирення потерпілого і обвинуваченого створює умови для виявлення
почуттів, обміну інформацією та відшкодування збитків, повертаючи при цьому потерпілому
від злочину почуття впевненості і відчуття контролю над ситуацією. Одночасно злочинці
мають можливість побачити у потерпілих реальних людей. Вони дізнаються про наслідки
свого злочину, що призводить до нового погляду на попередні стереотипи і спроби
самовиправдання. Тобто злочинцям надається шанс конкретними діями поновити
справедливість, а також, якщо будуть до цього готові, висловити розкаяння і просити
вибачення [4, c. 98].

На жаль, Україна відстає щодо використання відновлюючих підходів у кримінальному
судочинстві, незважаючи на достатню законодавчу базу для початку впровадження програм
примирення. Першу таку програму запущено тільки на початку цього року в м. Києві. На
думку українських учених В. Трубникова та Т. Денисової, такі програми обов’язково повинні
використовуватись у кримінальному правосудді, зокрема у розгляді справ щодо
неповнолітніх [2, c. 5–6].

Ідея медіації є відгуком модернізації кримінального процесу. Вона виникла з потреб
практики та сучасного погляду на філософію кримінальної відповідальності. Сторонам
надається більша автономія щодо розпорядження своїми правами. Із філософією кримінальної
відповідальності пов’язується допустимість переговорів сторін. Особливо у дрібних злочинів,
з невеликою шкодою для суспільства, кримінальне провадження повинно бути спрямоване
насамперед на припинення кримінального конфлікту, особливо в ситуації, коли злочинець
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відшкодував збитки, завдані злочином. У справах про злочини з більшою класифікаційною
вагою, які більшою чи меншою мірою пов’язані також з інтересами суспільства, допустимість
переговорів сторін повинна мати обмежений характер.

Як бачимо, медіація несе в собі важливий виховний момент для злочинця, що сприяє
попередженню вчинення ним нових злочинів. Вважаємо, що цей досвід Польщі у сфері медіації
було б доцільно запозичити і застосувати зустрічі примирення у провадженні по кримінальних
справах в Україні. У нашій державі вже зроблено перші в цьому напрямі. На базі вивчення
польського досвіду в окремих судах України вже проводиться експеримент по залученню
громадськості (зокрема, спеціалістів „Українського Центру Порозуміння”) для втілення
програм примирення потерпілих і правопорушників.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА
ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ У

СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
У статті досліджено наукові основи уявлення про криміналістичну профілактику

злочинів та визначено роль теоретичних положень криміналістичної профілактики як
структурного елементу подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування.

В статье исследованы научные основы представления о криминалистической
профилактике преступлений и определена роль теоретических положений
криминалистической профилактики как структурного элемента преодоления
противодействия расследованию преступлений в сфере налогообложения.

The article investigates the scientific basis of understanding of forensic crime prevention
and the role of theoretical positions forensic prevention as a structural element to overcome
combating crime detection in the field of taxation.

Ключові слова: криміналістична профілактика, класифікація профілактичних заходів,
процесуальні заходи, непроцесуальні заходи, протидія розслідуванню злочинів, злочини у
сфері оподаткування.

Сучасний стан злочинів, що вчиняються у сфері оподаткування, характеризується високим
рівнем кримінального професіоналізму, постійним удосконалюванням правопорушниками
механізму вчинення таких діянь, участю у злочинних групах представників влади, у тому
числі працівників правоохоронних органів. Вчиненню та приховуванню злочинів у сфері
оподаткування сприяють міжрегіональні і міжнародні зв’язки злочинців, розподіл сфер
злочинного впливу, злиття представників загальнокримінальної та економічної злочинності.
Спостерігається збільшення кількості виявлених ухилень від сплати податків, що вчинені
організованими злочинними групами.

Профілактичним заходам, які здійснюють податкова міліція у сфері оподаткування, бракує
системного характеру і наукового обґрунтування. У багатьох випадках у ході провадження
досудового слідства, протокольної форми досудової підготовки матеріалів не встановлюються
обставини, що сприяють вчиненню ухилень від сплати податків. Отримана інформація про
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особливості способів підготовки, вчинення, приховування злочинної діяльності не
узагальнюється і не аналізується.

Одним із основних напрямів у сфері боротьби зі злочинністю є розробка і застосування
заходів щодо її попередження. Наукове забезпечення цієї сфери здійснюється кримінологією,
криміналістикою та іншими кримінально-правовими галузями.

Дослідження проблем криміналістичної профілактики висвітлено у працях вітчизняних та
зарубіжних учених-криміналістів, серед яких Г. А. Аванесов, І. А. Алієв, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін,
О. А. Борідько, А. Ф. Волобуєв, В. Г. Гончаренко, В. І. Галаган, В.С. Зеленецький, В. Ф. Зудін,
Г. Г. Зуйков, А. В. Іщенко, Н. С. Карпов, І. П. Козаченко, Н. І. Клименко, О. Н. Колесніченко,
В. П. Колмаков, В. О. Коновалова, В. О. Ледащев, В. К. Лисиченко, Ф. А. Лопушанський,
Г. А. Матусовський, Г. М. Міньковський, О. Б. Сахаров, М. В. Салтевський, Л. Д. Удалова,
І. Я. Фрідман та інші.

Злочини у сфері оподаткування розглядалися у наукових працях І. В. Александрова,
А. Е. Бадаєва, А. З. Белялова, Г. П. Власової, О. О. Дудорова, І. І. Кучерова, М. К. Камінського,
О. В. Курмана, В. Д. Ларічева, В. В. Лисенка, В. О. Образцова, В. Г. Танасевича, В. В. Тіщенка,
П. В. Цимбала, С. С. Чернявського та інших.

Проте проблема криміналістичної профілактики протидії розслідуванню злочинів у сфері
оподаткування в сучасній теорії криміналістики практично не досліджувалася, тому потребує
додаткового вивчення.

На думку В. Ю. Шепітька, „криміналістична профілактика, як діяльність уповноважених
суб’єктів і напрям наукових досліджень, базується на загальних кримінологічних рекомендаціях
щодо встановлення причин і умов, що сприяють конкретним злочинам, вживанню спеціальних
криміналістичних заходів для їх профілактики, запобігання і припинення. Виходячи з цього
сутність криміналістичної профілактики – це сфера практичної діяльності та один із наукових
напрямів криміналістичної науки” [1].

Отже, криміналістична профілактика, як частина загальної юридичної профілактики,
пов’язана з виявленням причин та умов, які сприяли злочину, а також із застосуванням
специфічних профілактичних заходів, що утруднювали б вчинення нових злочинів, і з
припиненням або перериванням злочинної діяльності конкретних осіб.

Успішна профілактична діяльність слідчого залежить від ефективності провадження слідчих
дій, до яких насамперед належать допит, огляд, а також тактичні операції, серед яких необхідно
виділити такі, як виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, який має виражену
профілактичну спрямованість і призначення судових експертиз [2, с. 93–96].

У зв’язку з різноманіттям заходів попередження та подолання протидії розслідуванню
виникає потреба в їх класифікації за різними підставами, що дозволить забезпечити їх
систематизацію і визначити рівень прикладного значення до конкретних слідчих ситуацій. У
криміналістичній літературі є ряд класифікацій, серед яких найбільш повною є класифікація,
розроблена P. C. Бєлкіним. Він розділяє існуючі у слідчій практиці засоби та методи подолання
протидії розслідуванню на дві групи. До першої групи віднесені засоби і методи подолання
спроб приховування злочинів, до другої – засоби та методи подолання інших форм протидії
розслідуванню [3, с. 143].

Автори монографії „Основи боротьби з організованою злочинністю” заходи подолання
протидії слідству поділяють на три групи [4, с. 283–284].
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До першої групи віднесені процесуальні, криміналістичні та оперативно-розшукові
прийоми, методи і засоби ведення досудового слідства, що забезпечують знаходження та
фіксацію джерел доказів, самих доказів та інформації. Виділена конфігурація заходів першої
групи передбачає динамічне та якісне, забезпечене технічними можливостями, процесуальне
документування результатів розслідування шляхом умілого використання тактичних і
методичних рекомендацій криміналістики, що є надійним та доступним способом
попередження і подолання можливих спроб протидії слідству. До другої групи заходів
подолання протидії належать організаційно-технічні, оперативно-розшукові, криміналістичні,
процесуальні засоби, які цілеспрямовано застосовуються слідчими у відповідь на протидію
слідству. До третьої групи прийомів, способів і методів віднесені радикальні заходи слідства,
спрямовані на подолання протидії, з боку суб’єктів при реальній загрозі їх повного
викриття [4, с. 283–284].

Проте у зазначеній класифікації недостатньо чітко і повно визначені підстави такого
підрозділу заходів, як подолання протидії розслідуванню. За межами підстав класифікації
залишилися такі елементи, як ступінь активності протидіючих слідству суб’єктів.

На думку В. Н. Карагодіна, відомості про типові прийоми протидії сприяють виявленню
обставин скоєного злочину. Враховуючи зростаючу роль заходів попередження та подолання
протидії при розслідуванні як фактора прямого сприяння процесу доказування, автор
класифікує їх на дві групи. Перша група об’єднує методи слідства, які забезпечують первинне
виявлення змісту вчиненої протидії, з подальшим переходом до усунення вчинення протидії.
До другої – віднесені методи, зорієнтовані на вирішення завдань розслідування без докладного
з’ясування всіх елементів протидії. Основними з цієї групи методів є версії про можливі
варіанти поведінки протидіючих суб’єктів Таким чином, створюються сприятливі умови для
розслідування і забезпечується необхідна нейтралізація цілей і діяльності суб’єкта
протидії [5, с. 154].

На думку С. О. Бурлина, на підставі проведених досліджень варіантів класифікації
попередження та подолання протидії розслідуванню є можливим її розширити, що дозволить
охарактеризувати більш повну класифікацію [6, c. 89]. А саме заходи попередження та
подолання протидії розслідуванню можуть бути класифіковані за такими підставами.

За формою застосування їх можна підрозділити на процесуальні і непроцесуальні. До
процесуальних належать заходи, що вживаються слідчим на основі процесуальної дії (постанов
чи протоколів слідчих дій) чи процесуального рішення. Непроцесуальні заходи попередження
і подолання протидії розслідуванню вживаються на основі тактичного рішення слідчого або
оперативного працівника і безпосередньо в матеріалах кримінальної справи не
відображаються. Вони являють собою прийоми, методи і засоби тактичного, організаційного
та іншого характеру; що не суперечать правовим нормам є результатом творчого
використання наукових і фактичних даних, у тому числі професійного досвіду в діяльності
слідчого.

За змістом заходи подолання протидії розслідуванню можливо поділити на: 1) прості, що
складаються з однієї дії або прийому; 2) складні, що являють собою поєднання однопорядкових
дій чи прийомів, реалізованих у логічній послідовності; 3) комплексно-розпорядчі: слідчі,
оперативно-розшукові, організаційні тощо [6, с. 89].

За видами впливу їх класифікують на заходи фізичного і психічного впливу.
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За спрямованістю впливу заходи попередження і подолання протидії доцільно виділити в
чотири групи: 1) заходи або комплекс заходів, які спрямовані на зміну сформованої слідчої
ситуації з метою переведення з конфліктного в безконфліктний стан; 2) заходи впливу на
реальних чи потенційних суб’єктів протидії з практичними завданнями попередження або
подолання такої діяльності з їх боку; 3) заходи, суть яких полягає у впливі на інформацію про
злочин і приховуванні його; про зацікавлених і протидіючих осіб; про хід розслідування; про
інші обставини, що відносяться до справи (у цю групу входять і заходи щодо забезпечення
таємниці слідства, безпеки потерпілих та свідків); 4) заходи впливу на матеріальні об’єкти,
орієнтовані на пошук і вилучення прихованих слідів, знарядь та інших речових
(документальних) доказів скоєного злочину, а також слідів його приховування; заходи щодо їх
охорони, отримання копій знищених документів [6, с. 90 – 91].

Представлений перелік заходів подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері
оподаткування не є вичерпним; він може доповнюватися з урахуванням різноманітності цих
заходів.

У новому КПК України передбачена можливість допиту учасників процесу за допомогою
проведення веб-конференцій. Так заощаджуються ресурси і час, що витрачаються на досудове
розслідування, усувається необхідність дублювання процесуальних дій. Зокрема, це ліквідує
стадію перевірки інформації про злочин, що передує порушенню кримінальної справи. За
таких умов громадяни зможуть реалізувати своє право на захист відразу після подання заяви
або повідомлення про злочин [7].

На нашу думку, це нововведення дозволить уникнути конфліктів між працівниками
правоохоронних органів і громадянами, оскільки кожну заяву, кожне повідомлення
громадянина буде розглянуто та щодо кожного з них буде прийнято передбачене
законодавством рішення.

Також новаторськими є положення нового КПК України, які передбачають можливість
проведення досудового розслідування дистанційно з використанням сучасних
телекомунікаційних можливостей, наприклад відеоконференції.

Результати проведених досліджень дадуть змогу виділити найбільш поширені заходи
попередження і подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування. Наявні
дані свідчать, що частіше зустрічаються способи протидії розслідуванню, що полягають в
ухиленні від дачі показань, зміні або дачі неправдивих показань, ухиленні від явки до слідчого.
У цьому за доцільне коротко охарактеризувати деякі найбільш поширені заходи, що
застосовуються в рамках попередження і подолання протидії.

Перевірка правдивості показань. Отримання достовірних відомостей є головним завданням
слідчого при проведенні допиту. Однак не завжди показання допитуваних осіб відповідають
дійсності.

Така невідповідність може бути наслідком дачі допитуваним завідомо неправдивих показань,
добросовісної помилки, приховування частини інформації або її спотворення. Викладені
способи протидії розслідуванню зустрічаються досить часто і властиві цілому ряду суб’єктів-
учасників процесу. Тому свідчення можуть бути використані тільки після додаткової перевірки
їх достовірності. Як показує практика, у справах про вчинення злочинів у сфері оподаткування
перевірочні заходи показань є розповсюдженим видом внаслідок схильності учасників
економічної діяльності до спотворення достовірних даних.
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Викриття неправдивих показань за своїм змістом розглядається як фактор впливу на
допитуваного шляхом застосування різних тактичних прийомів і їх комбінацій з метою
отримання достовірних показань. Окремі прийоми будуть розглянуті стосовно діяльності
конкретних суб’єктів.

Виявлення фактів схиляння чи примусу до дачі неправдивих показань має основне значення
для об’єктивної і достовірної оцінки показань допитуваних осіб та визначення сукупності
подальших заходів подолання протидії, що чиниться шляхом тиску на учасників процесу з
боку зацікавлених осіб. Подібні факти можуть виявлятися при допитах самих осіб, що дають
неправдиві свідчення. Аналогічні факти виявляються і при допитах добросовісних суб’єктів,
які повідомляють про тиск на них та осіб, від яких він чиниться. Інформація про тиск на
учасників розслідування отримується і при проведенні інших слідчих дій, оперативно-
розшукових заходів, зокрема в місцях тримання обвинувачених під вартою.

Заходи забезпечення явки особи до слідчого. Ухилення від явки для проведення слідчих дій
є досить поширеним способом протидії розслідуванню з боку різних суб’єктів – учасників
кримінального процесу. У практиці є випадки, коли учасники процесу ухиляються від явки до
слідчого шляхом зміни місця проживання, симуляції станом здоров’я, з подальшим
перебуванням у лікувальних психоневрологічних та інших установах тощо.

Через неявку або несвоєчасну явку викликаних суб’єктів до органу дізнання, слідчого,
прокурора та суду часто зриваються слідчі дії та судові розгляди, у результаті чого грубо
порушуються встановлені законом строки досудового слідства, судові процеси тривають
протягом декількох років, порушуються права інших учасників кримінального процесу, що в
кінцевому підсумку перешкоджає реалізації завдань кримінального судочинства. Як зазначає
Ф. М. Кудін, неявка викликаних суб’єктів породжує значні, а часом нездоланні перешкоди в
розвитку і закінченні провадження у справі [8, с. 70].

З метою усунення зазначених перешкод при провадженні дізнання, досудового слідства та
судового розгляду чинний КПК України допускає застосування такого примусового заходу,
як привід, однак лише до окремих учасників процесу (ст. 140 КПК України). Зокрема, він
може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не
може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої
груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також
осіб, які, згідно із КПК України, не можуть бути допитані як свідки. Закон визначає й вичерпний
перелік органів держави, уповноважених викликати особу для проведення процесуальних дій
у кримінальній справі та застосовувати щодо них привід. Це – слідчий суддя за клопотанням
слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження – суд за
клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або з власної ініціативи.
Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали [7].

Щодо інших учасників процесу, зазначений примусовий захід не застосовується, у той
час як, відповідно до закону, процесуальний обов’язок з’являтися до слідчого, прокурора,
слідчого судді чи суду покладений і на перекладача (п. 1 ч. 3 ст. 68 КПК України), спеціаліста
(п. 1 ч. 5 ст. 71 КПК України), експерта (п. 2 ч. 5 ст. 69 КПК України), захисника (ч. 2 ст. 47 КПК
України) [7].

Застосування запобіжних заходів як складового елементу подолання протидії. Глава 18 КПК
України „Запобіжні заходи, затримання особи” (статті 148–165-3 КПК України) передбачають
можливість обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного, обвинуваченого з метою
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запобігти спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення,
приховування або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення
для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на
потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж
кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином;
вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального
правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується [7, с. 69].

Статтею 176 нового КПК України встановлено, що запобіжними заходами є: 1) особисте
зобов’язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під
вартою [7, с. 69].

Крім того, частина 2 цієї ж статті визнає тимчасовим запобіжним заходом затримання
особи, що застосовується з підстав та в порядку, визначеному кодексом.

З прийняттям нового КПК України запровадилася нова концепція запобіжних заходів,
покликана забезпечити дотримання органами слідства прав та свобод підозрюваних та
обвинувачених. У КПК України з’явились принципово нові запобіжні заходи (домашній арешт),
а також зникли архаїчні запобіжні заходи, що були „успадковані” від СРСР (порука громадської
організації або трудового колективу).

Притягнення за протидію до кримінальної відповідальності у передбачених законом
випадках. Чинним кримінальним законодавством передбачено кримінальну відповідальність
за деякі види протидії розслідуванню. Законодавець встановлює суспільну небезпеку подібної
діяльності і визначає як злочинні такі діяння: „Втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби (стаття 343 КК України);
„Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (стаття 345 КК України);
„Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу” (стаття
347 КК України); „Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або
військовослужбовця” (стаття 348 КК України); „Захоплення представника влади або працівника
правоохоронного органу як заручника” (стаття 349 КК України); „Зловживання владою або
службовим становищем” (стаття 364 КК України); „Перевищення влади або службових
повноважень” (стаття 365 КК України); „Службове підроблення” (стаття 364 КК України);
„Службова недбалість” (стаття 367 КК України); „Прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою” (стаття 368 КК України); „Незаконне
збагачення” (стаття 368-2 КК України) „Пропозиція або надання неправомірної вигоди
службовій особі” (стаття 369 КК України); „Зловживання впливом” (стаття 369-2 КК України);
„Провокація підкупу” (стаття 370 КК України); „Завідомо незаконні затримання, привід,
домашній арешт або тримання під вартою” (стаття 371 КК України); „Притягнення завідомо
невинного до кримінальної відповідальності” (стаття 372 КК України); „Примушування давати
показання” (стаття 373 КК України); „Порушення права на захист” (стаття 374 КК України);
„Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або
постанови” (стаття 375 КК України); „Втручання в діяльність судових органів” (стаття 376 КК
України); „Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду”
(стаття 376-1 КК України); „Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи
присяжного” (стаття 377 КК України); „Умисне знищення або пошкодження майна судді,
народного засідателя чи присяжного” (стаття 378 КК України); „Посягання на життя судді,
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народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням
правосуддя” (стаття 379 КК України); „Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо
особи, взятої під захист” (стаття 381 КК України); „Невиконання слідчим вказівок
прокурора”(стаття 381-1 КК України); „Невиконання судового рішення” (стаття 382 КК
України); „Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину” (стаття 383 КК України);
„Завідомо неправдиве показання” (стаття 384 КК України); „Відмова свідка від давання показань
або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків” (стаття
385 КК України); „Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх
до відмови від давання показань чи висновку” (стаття 386 КК України); „Розголошення даних
оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування” (стаття 387 КК України);
„Приховування злочину” (стаття 396 КК України); „Втручання в діяльність захисника чи
представника особи” (стаття 397 КК України); „Погроза або насильство щодо захисника чи
представника особи” (стаття 398 КК України); „Умисне знищення або пошкодження майна
захисника чи представника особи” (стаття 399 КК України); „Посягання на життя захисника чи
представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги” (стаття
400 КК України) [9].

Наявність у законі норм кримінальної відповідальності за вказані вище діяння є певним
стримуючим фактором для осіб, які прагнуть перешкодити слідчому. Проте, не для всіх це є
перешкодою і притягнення до кримінальної відповідальності осіб за подібні діяння не завжди
можливо через неточності правової регламентації. У цьому аспекті, на нашу думку, становить
інтерес частина 1 ст. 343 КК України, що визначає відповідальність за „вплив у будь-якій формі
на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою
перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного
рішення” [9]. Видається, що диспозиція цієї статті сформульована розпливчасто і не визначає
чітке коло суб’єктів діяння і конкретних дій, що становлять об’єктивну сторону складу злочину.
Так, суб’єктами злочину може бути обвинувачений, який реалізує шляхом перешкоджання
розслідуванню своє, гарантоване Конституцією України право на захист від обвинувачення, а
так само його захисник, який виконує відповідну процесуальну функцію. У подібній схемі
може перебувати й інша особа, яка своїми ненавмисними діями створює перешкоди
розслідуванню.

Подальша розробка цих питань із урахуванням кримінально-правових та кримінально-
процесуальних аспектів повинна усунути труднощі у практичній діяльності.

Отже, зробимо висновок, що важливою умовою профілактики злочинів у сфері
оподаткування є профілактична діяльність слідчого при розслідуванні кримінальних справ,
що й зумовлює здійснення відповідних дій щодо встановлення та усунення причин і умов
вчинення злочинів шляхом внесення відповідного подання. Ефективна профілактика злочинів
у сфері оподаткування потребує вивчення причин та умов вчинення злочинних діянь, їх
узагальнення з метою недопущення можливості виникнення нових обставин. Роль
криміналістики у здійсненні профілактики злочинів полягає в розробці на основі
кримінального процесуального закону і застосовуванні засобів, прийомів та методів виявлення
і усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також засобів і прийомів, які
перешкоджають їх вчиненню. Це ускладнює злочинну діяльність та полегшує виявлення винних
і розкриття злочинів.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ

У ході дослідження розглянуто 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 ходе исследования рассмотрены особенности комплексного выявления и научно-
теоретического обоснования 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 study also discusses the features of integrated detection and scientific theoretical
justification 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 будемо занурюватися у цей застарілий
„кокон”, тим більше відчуватимемо себе „обділеними” – тими, хто не здатен як слід 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.

Метою роботи є комплексне виявлення і науково-теоретичне обгрунтування 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 сформульовані напрями впровадження судового прецеденту
як одного із важливих джерел права.

© Завидянк В. І., 2013
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Вітчизняна судова система переживає час необхідних змін, створюються надсучасні
механізми захисту прав людини. Проте все ще гострою є необхідність такого регулювання
правовідносин, яке було б не тільки ефективним, але й задовольняло інтереси всього
суспільства. Останнє змушує зосередитися з-поміж усього іншого пласту досліджень на
вивченні характеру та видів діяльності судів, а також юридичної природи прийнятих ними
рішень. У ході розгляду даної проблематики виникали численні дискусії, які, в першу чергу,
зосереджувалися на питанні допустимості офіційного визнання й реального існування судової
правотворчості як такої, а також на характері й особливостях суддівського права, конкретними
формами вираження якого є судові прецеденти в різних проявах.

Хоча дане питання і досі залишається доволі суперечливим, останнім часом у науковій
літературі переважає позиція, відповідно до якої судові прецеденти, постанови, визначення й
інші юридичні акти, що створюються у вищих судових інстанціях, є одночасно джерелами
системи національного права різних країн і міжнародного права. Їх вивчення так само вимагає
особливої уваги й окремого розгляду, що відбувалося як у зарубіжній, так і у вітчизняній
науковій літературі.

У західному правознавстві значний вплив на актуалізацію проблем суддівського
правознаходження та вільного правознавства здійснив засновник сучасного соціологічного
напряму в праві, фундатор руху вільного права, австрійський юрист, колишній ректор
Чернівецького університету Є. Ерліх, який наголошував на потребі створення нового підходу,
що спрямував би зусилля законодавства на судову практику, подолав би розрив між законом
і фактичними суспільними відносинами, спромігся би пристосувати право до життєвих реалій.
Критикуючи нормативне розуміння права як таке, що не здатне охопити всю багатогранність
правового життя, Є. Ерліх протиставляв цьому розумінню своє „вільне” трактування права.
Він зазначав, що не всі норми чинного законодавства застосовуються або виконуються, існує
чимало відносин, які взагалі не врегульовані законодавством, зате діють й іноді застосовуються
судами інші норми, вироблені у процесі співжиття – „живе право”. Їх чинність є меншою за
чинність формального права, але їх практичне значення буває інколи навіть більшим, бо
існує менша ймовірність наявності правових суперечок, ніж при чіткому формально-
визначеному праві. Живе право – це лише те право, що „входить у життя, стає живою нормою,
все інше – це лише голе вчення, норма, рішення, догма чи теорія” [3, с. 67]. Лише живе право,
що змінюється відповідно до життєвих потреб, органічно розвивається і вдосконалюється в
контексті суспільних відносин – тобто, власне, воно і має бути їх регулятором.

Та аби зрозуміти, яке саме право є „живим”, необхідно дослідити не просто середовище
його виникнення, але й дії як емпіричної реальності. Тобто джерелом пізнання правa повинні
стати не лише закони, юридична догматика, а й безпосереднє спостереження вчинків, вивчення
документів, що відображають його реалізацію.

Розглядаючи право як відображення соціальних тенденцій та етичних інтересів, Є. Ерліх
указував на те, що визначеність права – не результат логічних операцій, а наслідок органічного
впорядкування процесу вільного здійснення судової влади. Він вважав, що правосуддя – це
індуктивний процес вироблення правових норм у зростаючій пропорції; подібно до того, як
формуються доктрини експериментальної науки, формується і прецедентне право – шляхом
застосування права до обставин кожної справи. Суттєвим чинником розвитку прецедентного
права є особистість судді, його становище як вільного та творчого, але обмеженого практикою
диспозитивного статусу суб’єкта. Суддя повинен самостійно відшукати норму для вирішення
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конкретної справи незалежно від того, вирішує він дану справу на основі правової норми чи
без неї. Вільне правознаходження суддею в момент прийняття рішення щодо конкретного
випадку – найефективніший спосіб вирішення проблем правосуддя, тому що „... особиста
нота у всі часи була властива судовій практиці й у всі часи на неї необхідною мірою впливали
суспільні, політичні й культурні течії”. Крім того, „не можна аж ніяк заперечувати той факт,
що особи, які покликані застосовувати право, діти свого народу і свого часу, будуть
застосовувати право в дусі їхнього народу та їхнього часу, який є і їхнім духом, а не в дусі
минулих століть згідно з намірами законодавця” [3, с. 71].

Зважаючи на незалежну, критичну, споглядальну роль, яку Є. Ерліх відводив практикуючим
юристам і суддям у царині права, його ідеї, нарівні з ідеями інших представників школи „вільного
права” – Ф. Гека, І. Германа, Ф. Жені, Г. Зінциймера, І. Канторовича, Е. Фукса, хоч і були
доволі поширеними, та все ж, як і все нове, тривалий час не сприймалися континентальною
школою права, що була орієнтована на чітку ієрархію джерел права та пріоритет законодавства
як основи винесення судових рішень. Тож не дивно, що цим значно більше зацікавилися
представники американської соціологічної юриспруденції. Це з легкістю пояснюється тим,
що в ній значно більша роль відводилася дієвому, „живому” праву, ніж „паперовому”.

Ідеї визнання творчої ролі судді при здійсненні правосуддя, розширення сфери судової
правотворчості, досягнення справедливості у кожній конкретній справі в основному розвинені
у працях засновників філософії прагматизму – Ч. Пірса, І. Джемса, Дж. Дьюї, послідовників
правового реалізму – К. Ллевелліна, Дж. Френка, Г. Оліфента та класиків прагматичного
інструменталізму Р. Паунда, О. Холмса, Б. Кардозо, Р. Саммерса, Дж. Грея. Саме в наукових
дослідженнях американських учених-прагматиків (Ч. Пірса, І. Джемса, Дж. Дьюї) озвучено
ряд оригінальних думок стосовно 1) практичної спрямованості будь-якого дослідження,
ототожнення істинності знань з їхньою практичною корисністю; 2) наголошено на створенні
такого підходу, який спрямував би зусилля законодавства на судову практику, подолав би
розрив між законом і фактичними суспільними відносинами, спромігся би пристосувати
право до життєвих реалій; 3) обгрунтовано підхід до дослідження права як динамічного
соціально-юридичного явища [3, с. 81].

Справжнє життя права вбачав у суддівській діяльності суддя Верховного Суду США
Б. Кардозо, відзначаючи, що позитивне право, яке базується на утвердженні стабільності права,
не завжди встигає пристосовуватись до нових умов. Розуміння права, в основу якого покладена
відокремлена правова норма і регламентований процес її застосування до певного казусу, з
часом перестає відповідати новим реаліям і потребам суспільного розвитку. Право не можна
вмістити в межі писаних документів, що виражають зв’язок із минулим. А тому в його творенні
вирішальну роль мають відігравати судді, користуючись суверенною владою вибору у своїх
рішеннях [3, с. 84].

Значний внесок у дослідження проблем суддівського правозастосування, подолання
розриву між законодавчим задумом і практикою правозастосування зробив представник
природно-правової думки Л. Фуллер, який у своїй праці „Анатомія права” досліджував такі
важливі теми, як відповідальність законодавців, внутрішні проблеми та суперечності права,
роль суддів у тлумаченні й застосуванні законів, різноманітні відхилення у функціонуванні
права та системи правозастосування, відповідність дій суддів наміру законодавця. На думку
Л. Фуллера, „закон” – це аж ніяк не термін, призначений для опису виключно реальних подій;
його невід’ємною властивістю є прогнозування, встановлення того, що має бути. Сполучною
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ланкою між словом і дією має виступати суд. Оскільки жодну норму не можна скласти так,
аби бути абсолютно впевненими в можливості її універсального застосування, то суттєво
важливим стає призначення суддів із повноваженнями виконувати обов’язкове тлумачення
норм права й авторитетно визначати їхнє належне застосування у спірних випадках” [12, с. 76].
Але, на відміну від правових реалістів, Л. Фуллер не зводив право виключно до діяльності
суддів і визнавав можливість судової помилки. Якщо суд (свідомо чи ні) неправильно
витлумачив наміри законодавця, то утворюється розрив між словом і дією права. Однак це
може проявитися і на нижчому рівні, коли закон не відповідає життєвим реаліям, взагалі не
застосовується судами. Вивчаючи можливість подолання розриву між текстами нормативних
актів і практикою правозастосування, гарантіями реалізації законодавчого наміру він вбачав
лише обрання суддями чесних і здібних людей і забезпечення їхньої посади тією мірою
незалежності, яка захистить їх від зовнішнього впливу.

В іншій роботі – „Мораль права” – Л. Фуллер порушує проблему „внутрішньої моральності
закону” та „зовнішньої моральності права”. Застосовуючи ціннісний підхід до права, він прагне
показати, що в сучасних умовах різноманітні правові феномени: законодавство, тлумачення
права, судочинство мають здійснюватися з позицій моралі. На його думку, „... справа
тлумачення законів – це щось більше”, ніж „просте виконання наміру законодавця” [13, с. 128].
Л. Фуллер вказує на необхідності застосування у правовому житті принципу
інтерсуб’єктивності, антропологічного підходу, бо вони дозволяють гуманізувати, робити
ефективнішими і законотворчість, і застосування права, і правову реальність загалом.

У дореволюційний період вітчизняні вчені здебільшого судовий прецедент розуміли як
правило, створене судом при ухваленні ним рішень в окремих випадках. При цьому його
зіставляли і співвідносили з правовим звичаєм, що розглядали як „правило, сформоване в
суспільному середовищі і лише констатоване судом” [14, c. 86].

Але необхідно зауважити, що серед прихильників визнання правотворчості судових органів
не завжди панувала єдність у питанні про те, який вид джерел права вони створюють [3, с. 91].

Прихильником суддівського права був видатний український юрист і громадський діяч
Б. Кістяківський: „Активісти формалістичної юриспруденції, логічно конструктивного
розуміння права зазвичай наполягають на тому, що будь-яке застосування права становить
суто логічну операцію побудови певного силогізму. Норма права, яка підлягає застосуванню,
відіграє у цьому силогізмові роль верхнього засновку. Той випадок, до якого вона має бути
застосована, є нижній засновок, а саме застосування – висновок. З такого погляду вимога
індивідуалізації під час застосування правових норм, напевно, є логічно безсенсова. На
противагу цьому ті, хто висуває вимогу індивідуалізації як неодмінної умови справедливого
застосування правових норм, виходять з глибшого розуміння права, що охоплює його у цілому,
зокрема, вони беруть до уваги ірраціональну природу здійснюваного або суб’єктивного
права” [7, c. 195].

Для радянської правової науки характерним було категоричне заперечення і традиційне
ухилення від вивчення основних аспектів прецедентного права, що пов’язувалося із
небезпечністю, судовим свавіллям і порушенням законності [6, c. 176–180]. На думку С. Зівса,
„прецедент веде до відступу від начал законності й підриває роль представницьких органів
держави в законодавчій діяльності” [6, c. 176–180].

Незважаючи на стійкість догматів радянського права та використання деякими авторами
відомих ще з радянських часів аргументів щодо неприйнятності для вітчизняного права ідей
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судової правотворчості [11; 94, с. 19], останнім часом, як справедливо зазначає Б. Малишев,
„у юридичній літературі спостерігається зростання чисельності прихильників активізації ролі
суду у створенні юридичних норм” [10, с. 70].

Історичні умови виникнення, утвердження судового прецеденту як джерела права як у
країнах загального права, так і в країнах романо-германської правової сім’ї досліджували у
своїх роботах російські теоретики права П. Гук [1–2], С. Загайнова [4–5], М. Кучін [8–9].

Таким чином, проаналізувавши праці попередніх дослідників такого правового явища, як
судовий прецедент, можна дійти висновку, що їх дослідження загалом були теоретичного
характеру. Проте за сьогоднішніх реалій цього явно буде замало й нагально знайти практичне
застосування даного явища у нашій країні. Задля цього необхідно не просто з’ясувати стан, у
якому він перебуває, але й прорахувати ті проблеми, з якими можна зіткнутися переводячи
судовий прецедент із категорії „де-юре” серед усіх джерел права України у категорію „де-
факто”.
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ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ У І ПОЛОВИНІ
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У статті розглянуто стан професійної злочинності в І половині ХХ століття,
охарактеризовано окремі види професійних злочинів.

В статье рассмотрено состояние профессиональной преступности в I половине ХХ
века, охарактеризованы отдельные виды профессиональных преступлений.

In article the condition of professional criminality in the first half of the 20th century is
considered, the characteristic of separate types of professional crimes is given.

Ключові слова: професійна злочинність, кримінальна діяльність, злочинна організація,
злочинний промисел.

Злочинність у світі є тим лихом, яке переслідує суспільство на всіх етапах його розвитку.
Безперечним є факт, що злочинність у цілому і такий найбільш небезпечний вид, як професійна
зокрема залежать від соціальних умов. Ефективна протидія професійній злочинності
неможлива без вивчення її історичних передумов і практики боротьби з нею правоохоронних
органів [1, с. 289].

На початку XX століття, як зазначено у новітній історії, добре налагодженими організаціями
злочинного промислу були банди конокрадів (розвідка, крадіжка, перековування і
перефарбовування коней, перегін, збут), шахраїв (фіктивні страхові агенти, фіктивні кредитори,
фіктивні банкрути та ін.), карткових шулерів, фальшивомонетників.

Зокрема, злочинні групи конокрадів тримали у страху населення цілих регіонів. Вони
жорстоко розправлялися з тими, хто набирався хоробрості свідчити проти них.

Найбільшу кількість конокрадів у тій частині Російської імперії, яка нині є територією
сучасної України, складали етнічні меншини (цигани, бессарабські молдавани, румуни), що
мали свій внутрішній „кодекс честі”, який істотно відрізнявся від загальноприйнятого в
середовищі професійних злочинців. Конокрадство залишалося досить поширеним явищем
навіть за часів бурхливого капіталістичного розвитку Російської імперії. Дослідники цієї
проблеми констатували серед конокрадів вузьку спеціалізацію і високий рівень
організованості. Фіксувалися окремі випадки затримання на межі з Маньчжурією табунів
коней у конярів Причорномор’я. Практично в кожному регіоні були фахівці, які докорінно
змінювали зовнішній вигляд коней. Сучасні вчені проводять аналогію такого виду професійної
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злочинної діяльності з викраденнями транспортних засобів. Вони вказують на схожість
способів злочинного заволодіння майном, де змінився тільки предмет злочину [1, с. 294–295].

Разом з тим, як зазначає А. І. Гуров, злочинність у Росії з 1889 до 1908 року в цілому
незначно зросла, що можна пояснити такими причинами. По-перше, органи правопорядку
були зайняті переважно політичними справами в роки першої російської революції. Це
підтверджується статистичними даними, що свідчать про значне скорочення кримінальних
справ у мирових судах. По-друге, уповільнення темпів зростання злочинності сталося також
у результаті відволікання чоловічого населення на службу в армії у зв’язку з російсько-
японською війною. Але цей процес тривав недовго. Уже в 1906 році з пригніченням російської
буржуазної революції злочинність знову зростає. Найбільш інтенсивно збільшилася кількість
крадіжок, грабежів і розбоїв. Їх постійне зростання відзначалося аж до Першої світової війни.
Так, з 1909 до 1913 року число крадіжок збільшилося на 34 % (з 125 201 до 167 755), грабежів і
розбоїв – на 3,4 % (з 41895 до 43323).

Зростання злочинності зумовлювалося також украй негативним моральним станом
суспільства перед Першою світовою війною. У цей період, зазначали багато вчених,
реєструвалася найбільша кількість кримінальних посягань, пов’язаних із шахрайством,
підробкою документів і злочинами проти моральності, поширенням наркоманії, переважно
кокаїнізму.

У цілому щорічно кількість порушених кримінальних справ становила близько 4 млн, з
яких від 20 до 30 % справ припинялося за виправдувальними мотивами. Проте перед початком
війни злочинність помітно знизилася [2].

Після придушення першої революції, починаючи з 1906 року, спостерігається зростання
рівня професійної злочинності. Професійні злочинці починають об’єднуватися в злочинні
угруповання, які мають організований характер. Створюються їх бази – „малини”. Серед
злочинців починають поширюватися певні неформальні норми поведінки, готуються нові
злочини, приймаються до складу нові члени груп, здійснюється підготовка і підвищення
кваліфікації професійних злочинців [1, с. 293].

На початку XX ст. уперше в історії вітчизняного бандитизму в Одесі з’явився рекет, почали
створюватися так звані „дахи”. Після Жовтневого перевороту 1917 р. і громадянської війни
різко зросла корисливо-насильницька злочинність. Але потрібно віддати належне
більшовицькій владі, яка досить швидко змогла її приборкати. Це було зроблено ціною
жорстоких репресій і введення тотального нагляду всіх за усіма. Проте професійна злочинність
викоренена не була, хоча засоби радянської пропаганди всіляко намагалися стверджувати
зворотне [3, с. 44–45].

Величезних розмірів досягло „непманське” (торгове) шахрайство. Воно полягало в
організації всіляких фіктивних торгових відомств, „продажу” неіснуючих товарів („повітря”) і
т.п. Шахраїв, як і злодіїв, розрізняли за спеціальностями і в середині 20-х років вони представляли
13 основних категорій злочинців. У цей період значно активізувалося професійне шахрайство
під виглядом продажу кладів, антикваріату, за допомогою підробних дублікатів накладних на
неіснуючі вантажі („продавці повітря”). Насправді шахрайських спеціалізацій було більше, бо
шахраї абсолютно не піддаються будь-якій класифікації, оскільки обман так само
різноманітний, як і людська винахідливість.

У подальше десятиліття (1926–1936 рр.) індустріалізації відзначалася послідовна позитивна
зміна динаміки і структури злочинності. Якщо в 1927 році число засуджених на 100 тис.
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населення становило 1 010 осіб, то в 1928 році – 980. Зниження злочинності закономірно
призводило до зміни її структури. Перестали домінувати контрреволюційні злочини,
бандитизм, значно скоротилася кількість вбивств і розбоїв. І хоча корисливі злочини багато в
чому визначали міру професіоналізму, не можна не врахувати, що 66,3 % злочинності
припадало на сільську місцевість. Між тим професійна злочинність – явище більшою мірою
міське. Тому на початку 30-х років у країні не випадково стає помітною тенденція зниження
професіоналізації злочинців у цілому, відхід від злочинної діяльності злодіїв-рецидивістів з
дореволюційним стажем [2].

Наприкінці 20-х – початку 30-х рр. під впливом зовнішніх чинників зміцнення могутності
СРСР, зростання економіки і виникнення внутрішніх протиріч (у злочинному світі) у
кримінальному середовищі з’являються нові категорії злочинців – „урки” і „жигани”. У
дореволюційній Росії „урками” називали досвідчених професійних злодіїв. Між „жиганами”
та „урками” в місцях позбавлення волі почалася активна боротьба за лідерство, яка завершилася
перемогою „урків”, але пізніше і вони розчинилися в масі ув’язнених, між якими також йшла
боротьба за лідерство. Для організації боротьби зі злочинними лідерами 20 червня 1923 року
Головне управління місцями позбавлення волі видало циркуляр № 191, у якому зазначалося:
„В деяких ВТУ спостерігається звичайне в старий час явище, коли звичні тюремні „в’язні”, так
звані „Івани”, створюють в місцях позбавлення волі згуртовану групу, починають верховодити
ув’язненими, тероризуючи молодих і недосвідчених товаришів. „Івани” встановлюють зв’язок
з іншими місцями позбавлення волі та кримінальними елементами, що перебувають на волі,
і таким чином отримують відомості, що цікавлять їх зі злочинного світу. За цією групою
ув’язнених повинне вестися особливо ретельне спостереження, і у разі виявлення з їх боку
прагнення верховодити і володарювати – їх необхідно негайно ізолювати як небезпечний і
деморалізуючий інших ув’язнених елемент”. Для утримання зазначених злочинців були
створені спеціальні місця позбавлення волі. Це знайшло відображення у Виправно-трудовому
кодексі РРФСР 1924 року [3, с. 44–45].

Ситуація у злочинному світі стала змінюватися в 30-ті роки, коли в’язниці, а потім
концтабори стали заповнюватися „ворогами” радянської влади. Почав формуватися новий
кримінальний прошарок, лідерами в якому були „урки”.

Між лідерами різних кримінальних поколінь і соціальних коренів („жиганами” та „урками”)
вибухнула жорстока боротьба за владу у злочинному світі. Але до початку 40-х років цих
непримиренних супротивників холоднокровно розчинила в собі каста „злодіїв”, яка швидко
розвивалася та яка, на відміну від їх попередників („жиганів” і „урків”), стала встановлювати –
вперше в історії кримінального професіоналізму – міжрегіональні корпоративні зв’язки і
створювати загальну „злодійську ідеологію”.

У цей період у структурі кримінальної освіти, що сформувалася, виділилися три рівні
кримінального авторитету:

– на вищому рівні: злодій-повнота (мав абсолютний авторитет у масштабі всього
кримінального світу);

– на середньому рівні: злодій-авторитет;
– на нижньому рівні: положенець.
Злодійська мораль набрала вигляду кодексу норм поведінки, якими поступово

охоплювалися все нові і нові сторони життя злодіїв [4].
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Створені правила або закони були спрямовані на організацію ідеологічної опозиції новому
політичному режиму і полягали в:

– забороні на виконання будь-якої роботи для блага суспільства;
– забороні на створення офіційної сім’ї;
– забороні на участь у військових діях зі зброєю в руках для захисту держави;
– забороні на процесуальну співпрацю з офіційною владою – як потерпілого або свідка;
– обов’язках вносити гроші в загальну касу.
Ці правила стали, по суті, першим кроком для формування нових традицій і звичаїв, які,

разом із традиційними атрибутами (татуювання, жаргон, жести), емоційними елементами
(пісні, проза та оповідання), визначали вигляд професійного злочинця [5, с. 23].

Лідери злочинного світу, що дотримувалися цього закону, стали називати себе „злодіями
в законі”.

Достовірно визначити, коли (у якому році) виникло угруповання і чому воно стало
називатися „злодіями в законі”, досить складно. У жаргоні дореволюційного злочинного світу
такий термін дослідниками не зафіксований. Більше того, у кримінальному світі існує думка,
що нібито термін „злодій в законі” був придуманий співробітниками НКВС, оскільки у
професійному кримінальному жаргоні відсутній термін „злодій в законі”, а використовується
„злодій чесняга”, тобто професіонал, що гастролює по країні. Можна припустити, що, мабуть,
самі „злодії”, щоб виправдатися перед адміністрацією виправної установи або сищиками
кримінального розшуку і щоб переконливо відстояти свою думку перед братвою, ввели в
обіг термін: „Я „в законі”, тому вчинив так, а не інакше, тобто на підставі законів і звичаїв
злочинного світу”.

На думку Г. Глонті та Г. Лобжанідзе, „злодії в законі” – це феномен радянського періоду,
який затвердився на початку 30-х років. Звання „злодія в законі” ніби символізує приналежність
до вищої касти у кримінальній ієрархії СРСР, відносячи всіх інших злочинців до різних, але
нижчих категорій, що знаходяться „поза законом”, але підкоряються його основним
постулатам [5, с. 24].

У законодавстві радянського періоду прослідковувалась чітка тенденція диференціації
кримінальної відповідальності за ознакою кримінального професіоналізму. Основою ж
політики радянської держави в 20–40 роки ХХ ст. щодо боротьби з професійною злочинністю
було постійне посилення каральних санкцій.

Таким чином, в І половині ХХ ст. професійна злочинність, будучи негативним явищем,
була зумовлена безліччю чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру та
розвивалася відповідно до об’єктивних закономірностей. Саме тому вона була не пасивним
об’єктом державно-правової дії, а активним суб’єктом протистояння правопорядку і
суспільству в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ

ЗЛОЧИНІВ
У статті досліджено особливості проведення слідчих дій під час розслідування

корупційних злочинів. Висвітлено, які слідчі дії найчастіше проводять слідчий та прокурор
під час розслідування злочинів, пов’язаних із корупцією. А також коротко розкрито всі
слідчі дії, що проводяться під час розслідування даного виду злочину.

В статье исследованы особенности проведения следственных действий при
расследовании коррупционных преступлений. Освещены, какие следственные действия
чаще всего проводят следователь и прокурор при расследовании преступлений, связанных
с коррупцией. А также кратко раскрыты все следственные действия, проводимые при
расследовании данного вида преступления.

This paperinvestigates thefeatures ofthe investigationduring the investigationof corruption
offenses.Dissertationthatinvestigative actionsoftenspendinvestigators and prosecutorsin
theinvestigation of crimesrelated to corruption. Alsobrieflydisclosed allinvestigative
actionsconductedduring the investigationof thiscrime.

Ключові слова: корупція, корупційний злочин, корупційна злочинність, слідчі дії,
розслідування, прокурор.

Розвиток України на сучасному етапі спрямований на створення незалежного
демократичного суспільства, здатного забезпечити кожному громадянинові нашої держави
реалізацію своїх прав, який супроводжується рядом негативних тенденцій, що загрожують
функціонуванню державного механізму.

Україна сприймається як країна, яка значним чином вражена корупцією, при цьому
зазначена проблема поширена практично у всій державі та у всіх державних установах як на
центральному, так і на місцевому рівнях. Поточний рівень розвитку корупції в Україні
становить реальну загрозу засадам демократії і верховенства права.

На сьогодні в Україні існує загальна потреба у зміцненні демократичних основ
законодавства та окремих інститутів. Важливо, що такий підхід підтримується в Концепції
подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” та важливим є збереження такої
перспективи при впровадженні цієї стратегії.

© Кимлик Н. В., 2013



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(63) 2013 133

У концепції зазначається, що „корупція набула ознак системного явища через ураження
життєво важливих інститутів суспільства та перетворилася на функціонально важливий спосіб
їх існування”, становлячи значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права,
соціальному прогресу, національній безпеці, розвитку громадянського суспільства” [9].

Корупція може бути кримінально караною, коли це стосується службових осіб у
публічному та приватному секторі. КК України встановлює відповідальність за одержання
хабара (ст. 368 КК України), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК
України), провокація хабара (ст. 370 КК України), заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191 КК України)
тощо [11, с. 104–105].

Для швидкого і повного розкриття будь-якого злочину і викриття винних осіб необхідно
знати певні кримінально-правові і криміналістичні особливості окремих видів злочинів,
загальні та специфічні умови їх розслідування. На початку досудового розслідування потрібно
здійснювати невідкладні слідчі дії і фіксувати первинні сліди злочину.

У криміналістичній науці щодо процесу розслідування вчені виділяють декілька етапів.
Кожний з них має свою конкретну мету і певну специфіку в обсязі та засобах криміналістичної
діяльності слідчого.

Зокрема, перший етап – початковий (що дозволить детальніше зорієнтуватися в обставинах
злочину, накопичити, вивчити фактичні дані про нього – в першу чергу ті, що можуть з часом
зникнути), другий етап – наступний (що створює необхідну фактичну основу для пред’явлення
обвинувачення і допиту обвинуваченого) і третій – завершальний (що дасть можливість
пред’явити обвинувачення, допитати обвинуваченого і здійснити інші дії, що вимагаються
для завершення розслідування) [2, c. 84].

Хоча за емпіричними даними дослідження, проведеного в 2012 році серед опитаних
працівників прокуратури, на практиці слідчі взагалі не розмежовують такого поняття, як етапи
розслідування. Більшість респондентів вважає, що розслідування злочинів – сукупність усіх
слідчих дій, необхідних для виявлення, фіксування та розслідування злочинів.

Враховуючи викладене, не вдаючись до дискусій щодо характеристик етапів розслідування
корупційних злочинів, перейдемо до дослідження конкретних слідчих та процесуальних дій,
які притаманні більшості корупційних злочинів у найбільш „традиційній” послідовності.

Як уже зазначалося, на початку досудового розслідування необхідно здійснювати
невідкладні слідчі дії і фіксувати первинні сліди злочину.

Однак важливим показником ефективності антикорупційної політики є здатність
правоохоронних органів виявляти факти злочинних корупційних діянь, які здебільшого
здійснюються таємно, під виглядом законної службової чи професійної діяльності.

Виявлення та розкриття корупційних злочинів потребує спеціальних знань, пов’язаних із
розмежуванням діянь, які підпадають під ознаки корупції, а також практичних навичок та
умінь застосовувати передбачені законодавством заходи, метою яких є фіксація фактів
корупційних діянь.

Для виконання попередження та своєчасного отримання інформації про злочини, у тому
числі й тих, розслідування яких досліджується даною темою, здійснюється система гласних і
негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із
застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, тобто оперативно-розшукова
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діяльність у визначенні, закріпленому в ст. 2 Закону України „Про оперативно-розшукову
діяльність” [10].

Цілком очевидним, в аспекті вивчення досудового розслідування є питання віднесення
оперативно-розшукової діяльності до одного з етапів слідства [7, с. 321].

На нашу думку, вказана діяльність, є складовою частиною розслідування злочинів,
особливо якщо це стосується розслідування корупційних діянь.

Згідно зі ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
що здійснюється слідчим чи прокурором невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту
отримання відповідної інформації, зокрема здобутої в ході оперативно-розшукової діяльності.

Незважаючи на те, що діяльність оперативних підрозділів з перевірки інформації про осіб,
що готують чи вчиняють корупційні злочини, проводиться ще до початку кримінального
провадження, зібрані дані мають основне значення для подальшого ходу слідства і судового
розгляду.

Тісно пов’язаними з цією діяльністю є негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться після
початку кримінального провадження.

Безпосередніми завданнями стадії початку кримінального провадження є швидке
встановлення наявності або відсутності достатніх даних, що вказують на ознаки злочину, а
також обставин, що виключають провадження.

На початковому етапі вся робота спрямовується на збирання фактичних даних, які в
подальшому мають бути визнані достатніми для прийняття рішення [4, с. 225].

На початковому етапі слідчий повинен діяти швидко, встигнути виявити і зібрати
максимальну кількість доказів, які в іншому випадку можуть зникнути або бути знищеними,
спрямувати зусилля на розкриття злочинів „по гарячих слідах”, встановлення і затримання
винних, забезпечити можливість відшкодування збитків, заподіяних
злочином [3, с. 101; 5, c. 689].

Після планування гласних та негласних слідчих (розшукових) дій необхідно чітко та ефективно
реалізувати зазначені заходи. На підставі вивчення судово-слідчої практики та опитування
практиків у ході проведеного нами дослідження встановлено, що при виявленні ознак злочину,
пов’язаного з корупцією, слідчий та прокурор найчастіше проводять такі слідчі дії:

1. Огляд місця вчинення злочину, приміщень, речей і документів, що мають відношення
до корупційних дій (проводилися у 98 % вивчених кримінальних справ та 14 % справ за
опитуванням слідчих прокуратури).

2. Обшук за місцем роботи, проживання, в інших місцях перебування особи та її спільників
з метою виявлення документів та предметів, які викривають його протиправну діяльність
(47 та 29 % відповідно).

3. Допити свідків (100 та 34 % відповідно).
4. Призначення експертиз (18 та 23 % відповідно).
У разі необхідності також може проводитись одночасний допит двох чи більше вже

допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях, слідчий експеримент,
пред’явлення особи чи речей для впізнання [1,  с.  8]. Цей перелік слідчих дій може змінюватися
залежно від слідчої ситуації та виду корупційного злочину.

Згідно зі ст.  214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому огляд місця події у
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невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду.

Також при розслідуванні злочинів, пов’язаних з корупцією, важливу роль відіграє обшук
за місцем роботи, проживання, в інших місцях перебування особи та її спільників з метою
виявлення документів та предметів, які викривають його протиправну діяльність та містять
відомості про надання конкретних послуг, грошових сум і матеріальних цінностей.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації
відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя
кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а
також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб [6].

Одним із ключових моментів у процесі розслідування корупційних злочинів є допит: свідків,
потерпілих, підозрюваних. У процесі їх допиту слідчий має можливість встановити окремі
обставини вчинення злочину, інформація про які відсутня в інших джерелах доказування [8].

Крім того, при розслідуванні корупційних злочинів можуть призначатися судові
експертизи: судово-економічна, судово-товарознавча, судово-технічна, криміналістична
(техніко-криміналістична), почеркознавча, авторознавча, фоноскопічна та інші спеціалізовані
експертизи.

Експертизи можуть допомогти слідчому отримати інформацію щодо обставин, для
з’ясування яких необхідні спеціальні знання.

Такі слідчі дії, як одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування
причин розбіжностей у їхніх показаннях, слідчий експеримент, пред’явлення особи чи речей
для впізнання проводяться, якщо в них виникає необхідність [12,  с.  47].

За наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального
правопорушення, при затриманні особи на місці вчинення кримінального правопорушення
чи безпосередньо після його вчинення або при обранні до особи одного із запобіжних заходів
особа повідомляється про підозру. Це повідомлення про підозру складається прокурором
або слідчим за погодженням з прокурором. Після повідомлення про права слідчий, прокурор
або інша уповноважена службова особа на прохання підозрюваного зобов’язані детально
роз’яснити кожне із зазначених прав [6].

Фактично з даного моменту досудове розслідування здійснюється відносно особи, у зв’язку
з чим розпочинаються строк, встановлений КПК України ст. 219. При цьому дані строки є
максимальними та, як зазначається в законі, під час кримінального провадження кожна
процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні
строки.

За чинним КПК України на прокурора покладено обов’язок у найкоротший строк після
повідомлення особі про підозру закрити кримінальне провадження звернутися до суду з
клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або з обвинувальним
актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Дослідивши сучасний процес досудового розслідування, зазначимо, що традиційні думки
вчених-криміналістів, зокрема В. Ю. Шепітька, який під час розслідування кримінальних справ
виділяє наступні етапи: початковий етап, наступний етап, заключний етап, – не можуть повною
мірою відповідати вимогам сьогодення.

Фактично спрощення кримінального процесу, у т.ч. і стадії досудового розслідування,
шляхом виключення таких інститутів, як дослідча перевірка, пред’явлення обвинувачення, а
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також перенесення основного моменту дослідження доказів на стадію судового розгляду
справи тощо [6].

Проаналізувавши порядок проведення слідства, закріплений у чинному КПК України, та
враховуючи конкретні завдання, які стоять перед слідчим, пропонуємо умовно розділити
досудове слідство по корупційних злочинах лише на два етапи (загальний та предметний),
межею між якими має бути повідомлення особі про підозру.

Головним завданням загального етапу необхідно визначити максимальну фіксацію слідів
злочину та вжиття максимальних заходів до його розкриття (встановлення особи чи осіб, які
його скоїли).

На предметному етапі пріоритетним для слідства є завдання формування належної доказової
бази з метою доведеності вини (або невинуватості) підозрюваного у вчиненні корупційного
злочину.

Цей поділ має суто формальний характер та базується на безпосередніх завданнях слідчого
в конкретний момент розслідування. При цьому не можна заперечити, що після повідомлення
про підозру слідчому також необхідно дбати про доказування наявності події злочину.

Потрібно також враховувати, що розслідування певних категорій злочинів з ознаками
корупції (реалізація оперативної інформації про вимагання хабара тощо) може відбуватись
досить стрімко і від внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань до
встановлення підозрюваної особи проходить невеликий проміжок часу.

Однак і в цьому випадку не втрачається сенс розподілу слідства на загальний та предметний
етапи, оскільки до повідомлення про підозру має бути проведена необхідна і достатня кількість
дій, які дозволять визначитись з питанням причетності конкретної особи (осіб) до вчинення
корупційного злочину.

Доповнюючи зазначену тематику, зауважимо, що в ході дослідження нами зроблено
висновки про неможливість точного віднесення конкретних слідчих (розшукових) або
процесуальних дій до одного з етапів розслідування.

Це пояснюється тим, що проведення всіх таких дій (огляд, обшук, допити, проведення
експертиз, слідчий експеримент, пред’явлення для впізнання) не обмежено законодавчо будь-
якими періодами досудового розслідування, кожна з них може проводитись у разі необхідності
як до встановлення підозрюваної особи, так і після повідомлення про підозру.

Зважаючи на викладене та враховуючи результати опитування, у практичній роботі не
вважаємо за доцільне виділяти конкретні етапи розслідування, оскільки всі дії слідчого і
прокурора в ході розслідування мають бути комплексно між собою пов’язані та спрямовані
на встановлення об’єктивної істини у справі.

Підсумовуючи питання етапів розслідування корупційних злочинів, можемо зробити
висновок, що при виявленні таких злочинів слідчий приймає рішення на підставі типових
слідчих та процесуальних дій залежно від конкретних ситуацій та особистого досвіду.

Працівники правоохоронних органів усі слідчі та процесуальні дії при виявленні, фіксації
та розслідуванні злочинів, пов’язаних із корупцією, спрямовують на збирання, фіксацію та
дослідження доказової інформації, яка в подальшому дозволить встановити винну особу та
обставини вчинення корупційного злочину.

Крім того, зазначимо, що слідчі органів прокуратури взагалі не виділяють етапів
розслідування злочинів, зокрема і корупційних. У теорії криміналістичної науки вчені хоча і
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виділяють етапи розслідування злочинів, та все ж таки визначені стадії не відповідають вимогам
нового кримінального процесу.

Досудове слідство у корупційних злочинах, зважаючи на норми чинного КПК України,
поділяється на два етапи: загальний та предметний, межею між якими є повідомлення особі
про підозру.

Саме чітке дотримання слідчими процесуальних норм та криміналістичних рекомендацій
щодо проведення слідчих та процесуальних дій на стадіях досудового розслідування дозволяє
сформувати доказову базу, достатню для встановлення винної особи, та проведення всіх
наступних дій при розслідуванні злочинних корупційних діянь.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ
СВІДКА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО

ПРОВАДЖЕННЯ
У статті охарактеризовані загальні положення проведення судового розгляду.

Сконцентровано увагу на проведенні окремих процесуальних дій під час судового розгляду.
Розглянуто порядок проведення окремих процесуальних дій під час допиту свідка у процесі
судового провадження. Сформульовано проблемні питання застосування процедури
допиту свідка під час судового розгляду.

В статье охарактеризованы общие положения проведения судебного
разбирательства. Сконцентрировано внимание на проведении отдельных процессуальных
действий при судебном разбирательстве. Рассмотрен порядок проведения отдельных
процессуальных действий во время допроса свидетеля в ходе судебного производства.
Сформулированы проблемные вопросы применения процедуры допроса свидетеля во время
судебного разбирательства.

The article presents the characteristics of the general provisions of the trial. Focused attention
on the conduct of certain proceedings during the trial. Expands the procedure for certain
proceedings during the examination of a witness in court proceedings. Formulated the
problematic issues of the procedure examination of the witness during the trial.

Ключові слова: свідок, процесуальна дія, допит, судове провадження, кримінальне
провадження.

Прийняття європейської моделі чинного Кримінального процесуального кодексу в Україні
поставило багато завдань, серед яких одним із основоположних є дотримання прав і свобод
людини під час проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Проведення процесуальних дій, незалежно від їх кількості та специфіки, потребує багато
зусиль і спеціальної підготовки відповідних практичних органів. Отже, досконалість і результат
проведення будь-якої процесуальної дії під час здійснення кримінального провадження
безпосередньо залежить від спеціаліста, який проводить відповідні дії, тому необхідно зробити
важливий акцент на відповідну спеціальну підготовку. Однак, враховуючи те, що чинний
кодекс вже має певні недоліки та розбіжності на різних етапах його втілення, а діяльність
більшості працівників правоохоронних органів викликає сумніви щодо їх професіоналізму,
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тому на перший план виходить проблематика проведення саме процесуальних дій. По-друге,
визначення категорії процесуальних дій, у тому числі і під час проведення процедури судового
розгляду, оскільки результат проведення певних процесуальних дій під час процедури судового
розгляду залежить від первинних дій правоохоронних органів у досудовому розслідуванні.

У зв’язку з цим можна стверджувати, що діяльність працівників органів внутрішніх справ
під час проведення досудового розслідування має істотне значення при подальшому
проведенні процедури судового розгляду та формує вагомий пласт окремої проблематики,
який разом з первинними завданнями необхідно паралельно вирішувати.

Отже, проведення судом окремих процесуальних дій під час здійснення судового
провадження набувають особливої актуальності та становлять окрему проблематику, зокрема
проведення процесуальних дій під час допиту свідка у процесі здійснення судового розгляду,
які потребують більш детального дослідження.

Дослідженню різних аспектів проведення процесуальних дій під час здійснення
кримінального провадження, зокрема окремим питанням проведення процедури судового
розгляду, неодноразово приділяли увагу багато науковців, серед них Ю. П. Аленін, В. П. Бахін,
Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, О. Б. Соловйов, В. Я. Тацій,
Ю. В. Шепитько, М. Є. Шумило та ін.

Мета статті полягає у визначенні особливостей проведення процесуальних дій під час
допиту свідка в процесі здійснення судового провадження.

Положення ст. 21 Основного Закону України – Конституції України (далі – Конституція)
передбачають, що всі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є
невідчужуваними та непорушними. Згідно з положеннями ст. 27 Конституції кожний має
право захищати своє життя та здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Нормами ст. 55 Конституції визначено, що права і свободи людини і громадянина
захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб. Кожний має право будь-якими, не забороненими законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень та протиправних посягань [1].

Це свідчить про те, що Конституція закріплює основні права і свободи людини, які є
невідчужуваними, непорушними та захищаються судом. Щодо цього необхідно зазначити,
що основним завданням кримінального процесуального права є захист особи та застосування
до нього належної правової процедури, мається на увазі проведення відповідних процесуальних
дій, у тому числі під час здійснення судового провадження.

Основоположним нормативно-правовим актом і фундаментом правового розвитку сфери
кримінального провадження в Україні є Кримінальний процесуальний кодекс (далі – Кодекс),
основне завдання якого – захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод
і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також жодна особа не може
бути піддана необґрунтованому процесуальному примусу та до кожного учасника
кримінального провадження повинна бути застосована належна правова процедура [2].

На нашу думку, серед основних понять Кодексу більш детально необхідно розглянути
саме процесуальні дії, тому що вони є первинною основою подальшого застосування правової
процедури до будь-якої особи у сфері кримінального провадження. Процесуальні дії є
багатогранними та складними, і їх застосування тією чи іншою мірою залежить від людини,
тобто від людського фактора.
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У зв’язку з тим багато процесуальних дій провадиться у сфері судового провадження,
тому, насамперед, треба розглянути загальні положення щодо процесу судового розгляду.
Порядок здійснення відповідних процесуальних дій під час проведення процесу судового
розгляду встановлює та регулює чинний Кодекс.

Як передбачено нормами ст. 318 Кодексу, судовий розгляд необхідно провести і завершити
протягом розумного строку. Він здійснюється в судовому засіданні з обов’язковою участю
сторін кримінального провадження. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному
приміщенні – залі судових засідань, до якого викликаються потерпілий та інші учасники
кримінального провадження, а за необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися
поза межами приміщення суду [3].

Стаття 321 Кодексу визначає, що судовим засіданням керує головуючий, який забезпечує
додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками
кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує
судовий розгляд на забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження,
усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для кримінального провадження [2].

Окремо необхідно проаналізувати положення ст. 321 Кодексу щодо усунення з судового
розгляду всього, що не має значення для кримінального провадження. Тобто чинний Кодекс
надає право суду впливати на подальший результат судового провадження стосовно того, що
він буде на власний розсуд визначати, що має значення для судового розгляду, а що не має.
Норма цієї статті Кодексу більше підходить до чинної моделі європейського простору, але не
нашої країни, оскільки, як свідчить практика, суд часто користується недосконалістю норм
законів у своїх інтересах. Ця стаття Кодексу не є винятком і відповідно може стати окремим
важелем у діяльності суду задля використання своїх інтересів.

Чинна стаття 322 Кодексу визначає порядок проведення судового розгляду, який
відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку [2]. Відповідно до положень
ст. 329 Кодексу визначається, що сторони та учасники кримінального провадження, а також
інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані додержуватися порядку в судовому
засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого [3].

Повертаючись до питання здійснення процесуальних дій, треба наголосити, що ці питання
потребують більш детального та глибокого аналізу, ніж здається на перший погляд, оскільки
від правильності послідовних процесуальних дій залежатиме кінцевий результат проведення
досудового розслідування та надання до суду відповідних матеріалів щодо їх підтвердження
чи спростування вже під час судового розгляду.

На нашу думку, серед багатьох процесуальних дій більш детально необхідно розглянути
питання щодо застосування окремих процесуальних дій під час допиту свідка у процесі
судового розгляду.

Важливою передумовою успішного проведення допиту свідка під час судового розгляду
є підготовка до нього, яка охоплює необхідні заходи, зокрема вивчення матеріалів самої справи,
ознайомлення з фактичними даними про особу та складання плану допиту. Для організації
допиту свідка під час судового розгляду потрібно чітко уявляти, як спланувати та
систематизувати конкретні дії під час судового розгляду для об’єктивного та всестороннього
розгляду справи у суді. Зі слів В. О. Коновалова, допити, які не передбачають певного плану,
відбуваються пасивно, самопливом, без належної цілеспрямованості [4, с. 84].
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Як засвідчує практика, в більшості випадків показання, які надаються під час розгляду
справи у суді, дуже відрізняються від первинних показань свідків, а для цього необхідно більш
уважно та досконало працівникам правоохоронних органів ставитися до первинних слідчих
дій. При допиті свідка найбільш складним завданням є встановлення достовірності його
показань, адже існує ймовірність, що показання можуть бути завідомо неправдиві, у разі
якщо є особиста зацікавленість, співчуття до обвинуваченого або потерпілого, шантаж і
погрози з боку зацікавлених осіб. Стосовно цього потрібно погодитися з думкою В. Шепітько,
що допит – одна з найскладніших дій, проведення якої вимагає високої загальної і професійної
культури, глибокого знання психології людини [5, с. 218].

Також треба зазначити, що більш складним завданням для суду є встановлення неправдивих
показань, які, в свою чергу, можуть призвести до неправильного вирішення справи по суті.

Чинний Кодекс чітко регулює та встановлює порядок проведення окремої процесуальної
дії під час допиту свідка в процесі судового розгляду справи. Так, відповідно до ст. 352 Кодексу,
перед допитом свідка головуючий встановлює відомості про його особу та з’ясовує стосунки
свідка з обвинуваченим і потерпілим. Крім того, головуючий з’ясовує, чи отримав свідок
пам’ятку про права та обов’язки свідка, чи зрозумілі вони йому, і в разі необхідності роз’яснює
їх, а також визначає, чи не відмовляється він з підстав, встановлених цим Кодексом, від давання
показань і попереджує його про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань
і завідомо неправдиві показання.

Отже, на нашу думку, вже під час встановлення відомостей про особу свідка можна зробити
висновок про те, що свідок може надати суду неправдиві показання, направивши так судовий
розгляд в інше русло.

Після проведення відповідної перевірки судом на предмет відсутності певних перешкод
для допиту свідка головуючий суддя приводить до присяги свідка. На далі суд зобов’язаний
контролювати хід проведення допиту свідка і ні в якому разі не допустити порушення правил
допиту.

Відповідно до ч. 4 цієї статті Кодексу кожний свідок допитується окремо. Свідки, які ще не
дали показань, не мають права перебувати в залі судового засідання під час судового розгляду.

Необхідно зауважити, що згідно із ч.6 цієї статті Кодексу свідка обвинувачення першим
допитує прокурор, а свідка захисту – захисник, а у разі якщо обвинувачений взяв захист на
себе – обвинувачений (прямий допит).

Особливої уваги заслуговують питання щодо категорій запитань під час прямого допиту.
Наприклад, під час прямого допиту не дозволяється ставити навідні запитання, тобто запитання,
у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї. На нашу
думку, ця норма статті Кодексу залишає певні шанси обвинуваченим, у разі попередньо
підготовленого та продуманого переліку питань, відповісти на окремі запитання під час
судового розгляду, які можуть потім призвести до неправильного вирішення судової справи.

Згідно із ч. 8 цієї статті Кодексу під час допиту свідка сторонами кримінального
провадження головуючий за протестом сторони має право зняти питання, що не стосуються
суті кримінального провадження.

На нашу думку, зняття окремих питань під час допиту свідка в процесі судового розгляду
свідчить про те, що у разі зацікавленості суду існує ймовірність, що суд відхилить ті питання,
які можуть бути ключовими для вирішення справи по суті.

Частина 9 цієї статті Кодексу передбачає, що у виняткових випадках для забезпечення
безпеки свідка, який підлягає допиту, суд за власною ініціативою або за клопотанням сторін
кримінального провадження чи самого свідка постановляє вмотивовану ухвалу про
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проведення допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому
числі за межами приміщення суду, або в інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію
та забезпечує сторонам кримінального провадження можливість ставити запитання і слухати
відповіді на них.

Також ч. 13 цієї статті Кодексу встановлює, що свідок може бути допитаний повторно в
тому самому або наступному судовому засіданні за його клопотанням, за клопотанням
сторони кримінального провадження або за ініціативою суду, зокрема, якщо під час судового
розгляду з’ясувалося, що свідок може надати показання стосовно обставин, щодо яких він не
допитувався [2].

Необхідно звернути особливу увагу і на ч. 14 цієї статті Кодексу, яка передбачає, що суд
має право призначити одночасний допит двох чи більше вже допитаних учасників
кримінального провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин
розбіжності в їхніх показаннях. Тобто, якщо суд зробив висновок про те, що під час судового
розгляду було виявлено факти деяких розбіжностей під час надання показань, суд має право
прийняти рішення щодо одночасного допиту вже допитаних учасників кримінального
провадження.

У зв’язку з цим можна стверджувати, що допит свідка в процесі судового розгляду являє
собою досить складний та багатогранний процес, від правильності побудови якого залежатиме
результат проведення всього кримінального провадження.

Розглянувши особливості проведення допиту свідка під час здійснення судового
провадження, можна зробити висновок, що чинним Кодексом врегульовано порядок
проведення окремих процесуальних дій під час допиту свідка в процесі судового розгляду, але
водночас існує певна невизначеність і неврегульованість дій, які потребують додаткової уваги.

Не доцільним, вважаємо, є визначення у нормі ст. 321 Кодексу, що суд має право під час
проведення судового розгляду усувати все, що не має значення для кримінального
провадження, що, у свою чергу, може призвести до підвищеного інтересу щодо використання
цієї норми Кодексу в корисних цілях.

Також необхідно більш детально вивчити питання щодо зняття окремих питань під час
допиту свідка в процесі судового розгляду, що може свідчити про зацікавленість суду в цій
справі та кінцевому підсумку проведення кримінального провадження.
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ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
Розглянуто питання щодо організації взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

у викритті, документуванні та розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

Рассмотрены вопросы организации взаимодействия следователя с оперативными
подразделениями в раскрытии, документировании и расследовании мошенничества с
финансовыми ресурсами.

Considered the questions of organizing interaction the investigator with operational divisions
in revealing, documenting and investigating fraud with financial resources.
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Досягнення успіху в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень значною
мірою залежить від взаємодії органів, які беруть участь у цій діяльності. У вирішенні завдань
ефективного розслідування кримінальних правопорушень важлива роль належить взаємодії
органів досудового розслідування з органами та підрозділами, що здійснюють оперативно-
розшукову, експертну діяльність, а також у межах компетенції з іншими правоохоронними та
контролюючими органами України, центральними органами виконавчої влади як погодженої
діяльності, що забезпечує швидкість та якість розслідування.

Актуальність питання щодо організації взаємодії вказаних органів у викритті,
документуванні та розслідуванні зазначених кримінальних правопорушень зумовлена тим,
що в сучасних умовах шахрайство з метою заволодіння фінансовими ресурсами створює
серйозну загрозу розвитку фінансових інституцій нашої держави, завдає вагомі збитки
кредитним установам, банкам, виконавчим органам влади, місцевого самоврядування та
державі в цілому. У боротьбі з цими правопорушеннями повинні бути максимально задіяні
правоохоронні та інші державні органи.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
органів внутрішніх справ (далі – ОВС) здійснюється насамперед у процесі досудового
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розслідування. Однак така взаємодія можлива і після зупинення досудового розслідування
згідно з ч. 5 ст. 280, ч. 3 ст. 281 КПК України. Потреба в цьому визначається наявністю в їхньому
розпорядженні специфічних, притаманних тільки їм сил, засобів і методів, які засновані на
законах і відомчих нормативних актах спільною узгодженою діяльністю та чітким
розмежуванням їх компетенції. Центральне місце в організації розслідування кримінальних
правопорушень посідає слідчий, який здійснює процесуальні й координуючі функції взаємодії.
Це визначено його процесуальним статусом. Необхідність у взаємодії зумовлена об’єктивною
потребою автономного виконання покладених на слідчих функцій. На нашу думку, зміст такої
взаємодії визначається її цілями. В одному випадку ціллю може бути одержання оперативним
шляхом необхідної інформації щодо незаконного отримання субсидій, субвенцій, дотацій,
кредитів чи пільг щодо податків, способів їх вчинення; у другому – пошук і виявлення
документальних джерел вчинення кримінальних правопорушень, слідів шахрайських дій щодо
незаконного одержання фінансових ресурсів; у третьому – успішне проведення спільних
слідчих (розшукових) і оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання
осіб, які вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами; у четвертому – організація, за
необхідності, одночасних зустрічних перевірок у декількох виробничих структурах; у п’ятому
– гарантування безпеки свідкам, іншим учасникам кримінального провадження під час
досудового розслідування тощо. Можливі також різні комбінації таких цілей взаємодії між
слідчими та працівниками оперативних підрозділів.

На думку В. О. Коновалової, В. Ю. Шепітько та інших учених-криміналістів, взаємодія в
процесі розкриття й розслідування кримінальних правопорушень являє собою узгоджену
діяльність різноманітних ланок однієї або декількох організованих систем, спрямовану на
досягнення спільної мети з найменшими витратами сил, засобів і часу. Вони розглядають
взаємодію як вищий ступінь консолідації сил і засобів правоохоронних органів, наділених
законом відповідними повноваженнями [1, с. 279].

Необхідність у взаємодії слідчих і оперативних підрозділів, контрольно-наглядових органів,
інших суб’єктів з урахуванням конкретної слідчої ситуації може виникнути при розслідуванні
будь-яких кримінальних правопорушень і на будь-яких стадіях їх розслідування, зокрема на
стадії досудового розслідування, початковому, наступному, заключному її етапах, а також під
час судового розгляду. Водночас в одних ситуаціях взаємодію потрібно розглядати як
погоджену діяльність слідчих і оперативних підрозділів та інших служб ОВС, СБУ, органів
прокуратури, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного
законодавства та ін. В інших – взаємодія – це ділове співробітництво слідчих і службових
контролюючих осіб, інших державних органів; керівників підприємств, установ, організацій,
комерційних структур; фахівців; громадян. У третіх – це діловий контакт слідчих і представників
засобів масової інформації, окремих громадян, представників громадських організацій.

Вважаємо за необхідне розглянути взаємодію органів досудового розслідування із
підрозділами державної служби по боротьбі з економічною злочинністю (далі – ДСБЕЗ),
тому що саме діяльність цих підрозділів пов’язана із припиненням злочинної діяльності у
сфері господарської діяльності та кваліфікованого розслідування злочинних порушень вимог
законодавства щодо шахрайства з фінансовими ресурсами [2].

Сутність взаємодії слідчого та співробітника оперативного підрозділу в попередженні,
виявленні та розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами полягає в тому, що це,
насамперед, активна цілеспрямована діяльність суб’єктів – слідчих і співробітників оперативних
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підрозділів, зокрема ДСБЕЗ, до якої можуть залучатися представники громадськості, фахівці
різних галузей знань тощо; кожний суб’єкт цієї діяльності вживає конкретних заходів у межах,
встановлених законом повноважень; це узгоджені за місцем, часом і метою спільні дії двох чи
більше суб’єктів, спрямовані на впровадження одержаних результатів оперативно-розшукових
заходів, відомостей у кримінальне судочинство; у спільних планах (реалізація оперативно-
розшукової інформації, провадження досудового розслідування по конкретному
кримінальному провадженню тощо) необхідно передбачати комплекс оперативно-розшукових
та інших заходів і слідчих (розшукових) дій у такому порядку, щоб їх проведення було
несподівано для осіб, дії яких перевіряються, їхніх співучасників і мало найбільший ефект у
закріпленні процесуальним шляхом обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України; у процесі проведення конкретних оперативно-
розшукових заходів і слідчих (розшукових) дій необхідно суворо дотримуватися вимог
Конституції України, чинного законодавства, засад оперативно-розшукового законодавства
та кримінального судочинства; дії зазначених суб’єктів повинні бути спрямовані на
забезпечення введення оперативно-розшукової інформації у кримінальне судочинство за
допомогою процесуальних засобів – шляхом провадження відповідних слідчих (розшукових)
дій та прийняття процесуальних рішень [3, с. 126].

Аналіз поглядів науковців на цю проблему дає змогу зробити висновок про те, що взаємодію
слід розглядати: „як засновану на спільності цілей і завдань, погоджену за часом, місцем і
змістом, визначену законодавством діяльність компетентних суб’єктів щодо раціонального
застосування наявних сил, засобів і методів для своєчасного виявлення, розкриття та
розслідування злочинів” [4, с. 109–121].

Така взаємодія має теоретичні та правові підстави. Теоретичними підставами взаємодії є
положення, які пояснюють її сенс і значення, їх усвідомлення слідчими і співробітниками
оперативних підрозділів робить взаємодію більш осмисленою та цілеспрямованою, сприяючи
так її законності й ефективності, дозволяють відповісти на запитання, з якою метою здійснюється
взаємодія, чому вона можлива, чим викликана її необхідність.

Такими підставами, на нашу думку, є:
а) спільність мети і завдань оперативних підрозділів та слідчого – лише об’єднуючи свої

зусилля, органи досудового розслідування і оперативні підрозділи зможуть ефективно їх
вирішити;

б) однакова юридична сила процесуальних актів працівників оперативних підрозділів та
слідчого – протоколи слідчих дій, виконаних співробітниками оперативних підрозділів за
дорученням слідчого, мають таке саме доказове значення, як і протоколи, складені слідчим.

Найважливішою умовою встановлення реальної, а не фіктивної взаємодії виступає
наявність спільного інтересу у кожного із суб’єктів взаємодії. Взаємодія неможлива без
взаємного розуміння сутності питань, що спільно вирішуються, і згоди сторін стосовно
предмета, процедур і результатів співробітництва. Зауважимо, що розуміння і згода сторін –
учасників взаємодії, довіра між ними є необхідними умовами досягнення позитивних
результатів [5, с. 49].

Як зазначає В. О. Коновалова, сама природа розслідування злочину припускає як необхідну
передумову своєї організації, поєднання слідчих та оперативно-розшукових дій, адже одних
зусиль слідчих органів не завжди достатньо для вирішення численних завдань, пов’язаних з
розкриттям злочинів [6, с. 15–16].
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Поділяючи наведені твердження, вважаємо, що потрібно звернути увагу на те, що взаємодія
органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ
заснована на ряді норм чинного кримінального процесуального законодавства та інших
правових нормах, які регулюють взаємовідносини відповідних правоохоронних органів. Єдність
дій досягається завдяки узгодженості їх зусиль, спрямованих на розслідування кримінальних
правопорушень.

Узгоджена діяльність слідчих і оперативних підрозділів має певне вираження у сукупності
форм взаємодії, які поділяють на процесуальні й організаційні (непроцесуальні) форми
взаємодії.

Питанню процесуальної форми взаємодії нині приділяється дуже багато уваги в МВС
України. Так, з метою реалізації прикінцевих положень КПК України приведено у відповідність
до його положень накази МВС України, що стосуються організації роботи з виявлення та
розслідування кримінальних правопорушень, у т.ч. і стосовно питань процесуальної взаємодії
– наказ МВС України від 14.08.2012 № 700 „Про організацію взаємодії органів досудового
розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні
та розслідуванні кримінальних правопорушень” [7].

Доцільно звернути увагу також на те, що ефективність такої взаємодії багато в чому
залежить від обрання форми взаємодії, її відповідності законодавчим нормам і відомчим
нормативно-правовим актам з урахуванням рекомендацій кримінальної процесуальної та
криміналістичної теорії і практики.

Процесуальна взаємодія в ОВС спрямована на виконання завдань кримінального
провадження, зокрема: попередження, виявлення і розслідування кримінальних
правопорушень, притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, що їх
вчинили, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення
порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб [7].

До процесуальних форм взаємодії, тобто таких, які найчастіше використовуються у процесі
розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами і регулюються кримінальним
процесуальним законом, потрібно віднести:

1) проведення відповідним оперативним підрозділом слідчих (розшукових) дій та негласних
слідчих (розшукових) дій за дорученням слідчого, під час яких вони користуються
повноваженнями слідчого (ст. 40, 41 КПК України);

2) надання допомоги слідчому при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій.
Допомога оперативних підрозділів необхідна слідчому при провадженні таких слідчих
(розшукових) дій, які потребують великого обсягу роботи або додаткових гарантій для осіб,
які беруть у них участь. Це обшуки, огляди місця події, слідчий експеримент. Участь
співробітника оперативного підрозділу відображається у протоколі слідчої дії.

В умовах практичної діяльності слідчих і співробітників оперативних підрозділів, зокрема
ДСБЕЗ, при вирішенні питання про початок досудового розслідування шахрайства з
фінансовими ресурсами необхідність у взаємодії частіше виникає в таких випадках: 1) при
виїзді на місце події (як для проведення огляду, так і для вжиття інших заходів з метою
розслідування вказаного кримінального правопорушення „по гарячих слідах”); 2) при
вирішенні питання за матеріалами оперативного підрозділу, в яких зафіксовано фактичні дані
про протиправні діяння окремих осіб і груп щодо незаконного одержання фінансової допомоги,
виконані за дорученням слідчого і які направляються до слідчого підрозділу для початку та
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здійснення досудового розслідування. Вказані матеріали в обов’язковому порядку повинні
містити відомості про проведену роботу із забезпечення відшкодування завданої шкоди, у
тому числі вжиті заходи з розшуку майна і коштів, на які може бути накладено арешт, та про
їх місцезнаходження; 3) після початку досудового розслідування, яке доручено проводити
слідчому, що спеціалізується на розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеної
категорії справ; 4) під час спільної роботи у складі слідчо-оперативної групи (далі – СОГ) при
виїзді на місце події, а також при розкритті та розслідуванні складних, багатоепізодних і
резонансних кримінальних правопорушень (до яких і відноситься шахрайство з фінансовими
ресурсами у поєднанні із вчиненням супутніх кримінальних правопорушень) з обов’язковим
оперативним супроводженням досудового розслідування оперативними підрозділами з
моменту створення СОГ і до ухвалення судом вироку або постановлення ухвали про закриття
кримінального провадження.

Крім зазначених, можуть бути й інші випадки, що вказують на необхідність такої взаємодії.
Так, аналіз юридичної літератури, присвяченої цьому питанню, та практичної діяльності слідчих
свідчить про те, що необхідність у взаємодії може виникати також, коли в ході досудового
розслідування виникають труднощі при пошуку достатньої кількості доказів; коли у зв’язку з
необхідністю виконання слідчої (розшукової) дії або ряду слідчих (розшукових) дій потрібно
здійснити функції, що є специфічними та притаманними лише оперативним підрозділам;
коли при розслідуванні кримінального провадження складається ситуація, в якій необхідно за
короткий проміжок часу виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій та інших заходів, і
слідчий фізично неспроможний ефективно, вчасно та якісно виконати вказаний обсяг роботи;
коли невідоме місцезнаходження підозрюваного; коли невідоме місцезнаходження викраденого
майна або майна, здобутого іншим злочинним шляхом, знарядь або предметів кримінального
правопорушення, предметів, на яких є явні сліди кримінального правопорушення, майна, на
яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації або задоволення
цивільного позову; коли не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення;
коли необхідно перевірити підозрюваного на причетність до вчинення інших кримінальних
правопорушень; при проведенні профілактичної роботи та заходів з усунення причин та
умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення [8, с. 33–34]. Однак, відповідно
до ч. 1 ст. 41 КПК України 2012 року, вказані слідчі (розшукові) дії співробітники оперативних
підрозділів можуть здійснювати лише за письмовим дорученням слідчого, а інші процесуальні
дії самостійно.

Крім того, важливу роль у процесі взаємодії органів досудового розслідування з іншими
співробітниками органів внутрішніх справ відіграє управлінський вплив начальника підрозділу
ОВС та керівника органу досудового розслідування. Так, при формуванні СОГ керівником
підрозділу, крім кваліфікації працівників, необхідно враховувати і психологічну сумісність
суб’єктів, що плануються для включення в СОГ. Урахування психологічних особливостей
кожного з її учасників дозволить діяти на місці події та під час проведення досудового
розслідування організовано та ефективно. Укомплектування СОГ доцільно проводити за участі
тих працівників, завдяки спільній діяльності яких раніше були отримані позитивні результати.

Практика показує: там, де оперативний працівник і слідчий працюють в атмосфері взаємної
довіри, товариської співпраці, погодженості дій, строгого дотримання вимог законів і
нормативних актів, не виникає непорозумінь, швидко та вдало реалізуються оперативні
матеріали, успішно використовуються процесуальні та непроцесуальні методи при збиранні
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орієнтуючої інформації і доказів, найбільш повно, якісно і швидко ведеться розслідування.
Тільки взаємний і повний обмін необхідною для розслідування інформацією, яку одержує як
слідчий, так і оперативний працівник, дає можливість успішно координувати оперативні заходи
і слідчі (розшукові) дії, своєчасно і тактично грамотно виконати слідчі (розшукові) дії, вдало
використати при цьому оперативно-розшукові дані та науково-технічні засоби [9, с. 99].

Отже, в сучасних умовах розвитку професіональної злочинності щодо шахрайства з
фінансовими ресурсами правоохоронним органам для досягнення вагомих результатів у
боротьбі з нею необхідна більш ефективна робота з виявлення і усунення злочинних проявів,
а це передбачає і більш високий рівень взаємодії органів досудового розслідування зі
співробітниками ДСБЕЗ ОВС України. Динаміка зростання негативних суспільних процесів в
умовах світової фінансової кризи, таких як дефіцит бюджету, зменшення заробітної плати та
збільшення кількості безробітних, зумовлює тенденцію щодо збільшення кримінальних
правопорушень зазначеної категорії.
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ЗЛОЧИНУ
Статтю присвячено визначенню поняття та змісту способу вчинення неналежного

виконання професійних обов’язків медичними працівниками. Наведено класифікацію
типових способів вчинення злочинів, передбачених статтею 140 Кримінального кодексу
України залежно від періоду надання медичної допомоги.

Статья посвящена определению понятия и содержания способа совершения
ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Приведена классификация типичных способов совершения преступлений,
предусмотренных статьей 140 Уголовного кодекса Украины в зависимости от периода
оказания медицинской помощи.

Article is devoted to the definition of the content and method of committing professional
misconduct by health professionals. A classification of the typical ways of committing crimes
under Article 140 of the Criminal Code of Ukraine, according to the period of care.

Ключові слова: медичний працівник, спосіб вчинення злочину, криміналістична
характеристика, неналежне виконання професійних обов’язків.

Поведінка медичного працівника під час надання медичної допомоги визначає такий
елемент криміналістичної характеристики неналежного виконання професійних обов’язків
медичними працівниками як спосіб вчинення злочинного діяння. Визначення способу
вчинення злочину є обов’язковим як на стадії досудового розслідування, так і під час судового
розгляду кримінального провадження. В. К. Весельський, С. М. Зав’ялов, В. В. Пясковський,
використовуючи криміналістичний підхід, визначають спосіб вчинення злочину як спосіб дій
з готування, вчинення та приховування слідів злочину, що характеризує криміналістично
значимі відомості щодо виконавця і застосовані ним засоби та можливості їх використання у
розслідуванні та розкритті злочинів [1, с. 27]. Зауважимо, що у випадку розслідування злочинів,
пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками,
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під поняттям „спосіб вчинення злочину”, на нашу думку, потрібно розуміти спосіб дій або
бездіяння при вчиненні та приховуванні слідів злочину, що визначає криміналістично значущі
ознаки виконавця і застосованих ним для цього знарядь та засобів, обумовлені часом, місцем,
обстановкою їх вчинення, які можуть бути використані при розслідуванні досліджуваних
злочинів, оскільки вчинення відповідної групи злочинів можливе лише із необережності, що
виключає власне готування до вчинення злочинних дій.

За результатами наукових досліджень В. В. Томіліна, Ю. І. Сосєдко, найчастіше причинами
дефектів медичної діяльності є недостатня кваліфікація медичних працівників (24,7 %),
неповноцінний огляд хворих (14,7 %), неуважне ставлення до хворих (14,1 %), недоліки в
організації лікувального процесу (13,8 %), недооцінка важкості стану хворого (2,6 %) [2, с. 27].

У наукових та нормативних джерелах зустрічається ряд класифікацій способів вчинення
злочинів даної групи. Так, Міністерством охорони здоров’я СРСР свого часу наказом від
03.12.1952 року № 4 було визначено перелік можливих причин помилок при діагностуванні
захворювання. Серед таких – недостатність обстеження хворого, об’єктивні труднощі
дослідження (тяжкий, несвідомий стан хворого), неповне врахування клінічних відомостей,
анамнезу, лабораторних та рентгенологічних даних, переоцінка лабораторних і
рентгенологічних досліджень, діагнозу консультантів, неправильне оформлення і побудова
діагнозу та інші причини [3, с. 13–14].

Як зазначає В. Л. Попов, прояви халатності є досить різноманітними: 1) недостатнє
обстеження хворих та непроведення спеціальних діагностичних досліджень; 2) неналежний
догляд і спостереження за дітьми; 3) несвоєчасна госпіталізація чи передчасна виписка хворого;
4) недостатня підготовка і неуважне виконання хірургічних операцій та інших лікувальних
заходів; 5) недостатня організація лікувального процесу; 6) недотримання та порушення
медичних інструкцій та правил; 7) неналежне застосування лікарських препаратів; 8) незнання;
9) неналежне ведення історії хвороби та іншої медичної документації [4, с. 323–324.].

Свою класифікацію видів та обставин неналежного виконання професійних обов’язків
наводить також Ю. Д. Сєргєєв [5, с. 162–163]. Слід зазначити, що із об’єктивної сторони
неналежне виконання професійних обов’язків медичними та фармацевтичними працівниками
полягає у невиконанні чи неналежному виконанні зазначеними особами своїх професійних
обов’язків у зв’язку із недбалим чи несумлінним ставленням до них [6, с. 321]. Таким чином,
способи вчинення злочинів доцільно поділити на дві групи: способи ненадання та неналежного
надання медичної допомоги.

На думку Ю. Д. Сєргєєва, ненадання медичної допомоги хворому можливе внаслідок
невиконання професійних чи службових обов’язків. Також автор вважає, що неналежне
виконання професійних обов’язків медичними працівниками обумовлене обставинами
суб’єктивного, організаційного характеру чи інформаційно-просвітницькими
обставинами [5, с. 162–163]. Вважаємо, що медичний працівник при виконанні своїх
професійних обов’язків, що полягають у наданні медичних послуг, не виконує адміністративно-
господарські чи організаційно-розпорядчі функції, а тому, як наслідок, не є службовою особою.
Тому недоцільно говорити про такий спосіб, як ненадання медичної допомоги у зв’язку із
невиконанням службових обов’язків у межах криміналістичної характеристики злочинів,
передбачених ст. 140 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Аналізуючи слідчу та судову практику, серед способів неналежного виконання професійних
обов’язків медичними працівниками можна виділити такі групи: 1) технічні недоліки
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(залишення сторонніх предметів у тілі пацієнта, застосування протипоказаних чи у надмірних
доказах лікарських препаратів, помилки при використанні медичної техніки тощо); 2) тактичні
недоліки (помилкове визначення показань для операції, неправильний вибір її обсягу тощо);
3) діагностичні недоліки (нерозпізнання чи неправильне розпізнання хвороби, що потягло за
собою тяжкі наслідки) [7, с. 308–309]. Зауважимо, що на практиці таке чітке розмежування
наведених груп не має місця, оскільки вони найчастіше є взаємообумовленими.

Погоджуючись із наведеними вище класифікаціями способів, найбільш якісною та
інформативною при розслідуванні кримінальних проваджень щодо неналежного виконання
професійних обов’язків медичними працівниками вважаємо класифікацію, наведену
І. В. Тімофєєвим, який, виділяючи таких два періоди надання медичної допомоги, як
достаціонарний та стаціонарний, деталізовано наводить недоліки (дефекти) надання медичних
послуг, що обумовлюють спосіб вчинення таких злочинів.

Якщо говорити про достаціонарний етап, то автор виділяє:
1) дефекти при наданні медичної допомоги, а саме: а) непроведення невідкладних заходів

медичної допомоги; б) проведення невідкладних заходів медичної допомоги із запізненням;
в) неправильне виконання невідкладних заходів медичної допомоги; г) несвоєчасне (запізніле)
направлення на стаціонарне лікування; д) неправильне транспортування хворого
(постраждалого, пораненого); е) інші дефекти медичної допомоги;

2) дефекти евакуації, серед яких: а) необґрунтоване залишення хворого на місці події за
умови появи ознак захворювання; б) рання (безпідставна) евакуація хворого; в) пізнє
доправлення хворого до місця надання кваліфікованої, спеціалізованої допомоги; г) евакуація
не за призначенням;

3) дефекти діагностики: а) не встановлено основне захворювання (поранення,
пошкодження); б) не встановлено комбінований характер захворювання; в) не виявлення
основного (смертельного в окремих випадках) ускладнення; г) пізня діагностика основного
захворювання; д) пізня діагностика провідного (у випадку смерті – смертельного) ускладнення;
е) неправильна діагностика стану хворого (тобто недооцінка його тяжкості); є) інші дефекти
діагностики;

4) дефекти лікування, а саме: а) несвоєчасне або не повною мірою проведене амбулаторне
лікування; б) неправильне призначення лікарських засобів, інших методів лікування; в) інші
дефекти лікування;

5) інші дефекти достаціонарного лікування, зокрема: а) неправильне ведення медичної
документації; б) недоліки диспансеризації; в) інші дефекти [8, с. 16–17].

Наприклад, при розслідуванні смерті військовослужбовця К. у реанімаційному відділенні
обласної лікарні при аналізі поетапності надання медичної допомоги йому було встановлено
дефект надання медичної допомоги на достаціонарному (догоспітальному) періоді, а саме в
лазареті медичного пункту військової частини. Суть дефекту полягала в тому, що не
діагностовано основне захворювання (лептоспіроз) та мала місце пізня госпіталізація у
профільний лікувальний заклад, а причиною дефекту стало неповноцінне обстеження хворого
лікарем медичного пункту військової частини Л. Дефект вплинув на кінцевий результат, тобто
є таким, що перебуває у причинному зв’язку з настанням незворотних поліорганних уражень
в організмі К. та смертю останнього. На стаціонарному етапі (у військовому шпиталі та обласній
клінічній лікарні) дефектів у наданні медичної допомоги не виявлено [9].

Під час стаціонарного періоду можливі:
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1) дефекти в наданні медичної допомоги, серед яких: а) непроведення (проведення із
запізненням) чи передчасне припинення невідкладних заходів кваліфікованої медичної
допомоги, інтенсивного лікування чи реанімації; б) неправильне проведення невідкладних
заходів медичної допомоги, інтенсивного лікування чи реанімації; в) передчасна виписка
хворого; г) необґрунтована відмова в госпіталізації та лікуванні; д) неправильне
транспортування хворого; е) запізніла госпіталізація; інші дефекти в наданні медичної
допомоги;

2) дефекти діагностики, до яких віднесено: а) не виявлено основне захворювання
(пошкодження, поранення), не виявлено всі чи одне конкуруючі захворювання; не виявлено
всі чи одне поєднані захворювання; не виявлено всі чи одне фонові захворювання; б) не
виявлено визначальне (смертельне в окремих випадках) ускладнення; в) не виявлено
супроводжуюче захворювання; г) пізня діагностика основного захворювання, пізня
діагностика всіх чи одного конкуруючих захворювань; пізня діагностика всіх чи одного
поєднаних захворювань; пізня діагностика всіх чи одного фонових захворювань; д) пізня
діагностика визначального (іноді смертельного) ускладнення; гіпердіагностика захворювань
та їх ускладнень; е) несприятливі наслідки заходів діагностики; є) інші дефекти діагностики;

3) дефекти лікування, зокрема: а) несвоєчасно чи не в повному обсязі проведено
лікування, недостатньо активна тактика лікування; б) протипоказане лікування; в) неправильне
призначення лікарських препаратів; г) несприятливі наслідки лікувальних заходів; д) інші
дефекти лікування;

4) дефекти евакуації, тобто: а) рання евакуація хворого; б) евакуація не за призначенням;
в) пізня евакуація;

5) інші дефекти стаціонарного періоду: а) дефекти медичної документації; б) неправильне
формулювання діагнозу, експертного висновку; в) інші дефекти [8, с. 17–18].

Вважаємо, що особливо слід звернути увагу на такий спосіб вчинення злочинів,
передбачених ст. 140 КК України, як незалучення лікарем, відповідальним за лікування
конкретного хворого, для діагностики захворювання (ь), за наявності для цього симптомів,
лікарів суміжних спеціальностей. Наприклад, у медичній документації, долученої до матеріалів
кримінальної справи про смерть новонародженої дитини, встановлено відсутність від моменту
народження до моменту проведення консиліуму у зв’язку із погіршенням стану дитини записів
про спостереження за дитиною лікарем-неонатологом та ургентним лікарем акушером-
гінекологом, що свідчить про те, що черговий лікар-гінеколог унаслідок несумлінного та
недбалого ставлення до своїх обов’язків фактично позбавив дитину медичного спостереження
та лікування [10]. Такий дефект надання медичної допомоги досить часто має місце, що, на
нашу думку, пов’язано як особливостями психологічного ставлення медичного працівника
до своїх обов’язків (несумлінність, безвідповідальність), так і з відсутністю у такого відповідних
належних медичних знань, які дозволили б здійснити аналіз зібраного анамнезу та симптомів,
що спостерігаються у хворого, та дійти висновку про необхідність також долучення до
діагностики та лікування лікаря певної спеціалізації.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що складність розслідування злочинів даної категорії
полягає у тому, що наведені способи неналежного виконання медичними працівниками своїх
професійних обов’язків у переважній більшості кримінальних проваджень зустрічають
одночасно, оскільки, наприклад, помилка на одному етапі лікування потенційно може
зумовити недоліки при наданні медичної допомоги надалі.
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Наприклад, згідно з наказом від 22.02.2001 року № 84, лікар П. була призначена на посаду
лікаря-хірурга в  центральній районній лікарні. Поряд з цим лікареві П., відповідно до  наказу
головного лікаря, дозволено сумісництво на 0,5 ставки лікаря-онколога. Перебуваючи на
посаді лікаря-онколога, лікар П., не маючи достатньої освіти та кваліфікаційного рівня,
несумлінно поставилась до виконання своїх професійних обов’язків та неналежно їх виконала,
що було встановлено вироком суду та проявилось у наступному.

На початку листопада 2002 року громадянин В. після травми родимки на шиї звернувся до
лікаря П. як до лікаря-онколога зі скаргами на запалення родимки на шиї. Оглядаючи хворого
з наявністю ушкодженого пігментного утворення на шкірі з ознаками запалення, остання
недбало поставилась до своїх обов’язків, не проявила пильність щодо можливості злоякісності
цього утворення та метастазування, у зв’язку з цим ретельно не оглянула В. з оціненням
стану лімфатичних вузлів, результати огляду не записала в амбулаторну картку, не призначила
УЗД внутрішніх органів та не направила хворого до обласного онкодиспансеру для проведення
пункції, мікроскопічного дослідження з метою встановлення правильного діагнозу та видалення
пухлини. Також порадила хворому застосувати препарат димексид, що було недоцільним,
оскільки призначення цього препарату на пухлину саме у вигляді компресу було категорично
протипоказаним через можливість стимулювання росту та розповсюдження меланоми.

Надалі у зв’язку з погіршенням стану та збільшенням розміру родимки громадянин В.
звернувся до хірурга ЦРЛ, який здійснив оперативне втручання – економне висікання пухлини,
направив післяопераційний матеріал на патологоанатомічне дослідження. При дослідженні
препарату, виготовленого з пухлини, патологоанатомом було встановлено неправильний
діагноз „папіломатозна форма пограничного пігментного невусу”, згідно з яким хворий В.
стаціонарного лікування не потребував.

Проте, при наявності вказаного діагнозу лікареві П. доцільно було оформити хворого В.
на облік та організувати спостереження. Неоформлення В. на облік обумовлювало відсутність
відносно до нього онконастороженості в подальшому та незабезпечення спостереження за
його станом і ненадання спеціалізованої медичної допомоги.

Пізніше В. знову звернувся до лікаря П. зі скаргами на збільшення лімфатичних вузлів у
ділянці шиї зліва.  Хворому був встановлений діагноз „шийний лімфоденіт” та
„лімфогрануломатоз” під питанням та призначено медикаментозне лікування антибіотиками
та напівспиртові компреси. При наступних зверненнях хворого В. із періодичністю у декілька
днів лікарем П. відмічено появу підвищення температури тіла до 39 С, а також відсутність
покращання після проведення лікування.

Наявність у В. збільшених лімфатичних вузлів у ділянці шиї зліва при відсутності позитивного
ефекту від лікування, з урахуванням попередніх звернень хворого до неї та хірурга з приводу
пухлини шкіри зліва, давало підстави лікарю П. запідозрити у хворого В. онкологічне
захворювання та направити його до обласного онкологічного диспансеру, що внаслідок
несумлінного ставлення до своїх обов’язків не було зроблено. Крім того, лікар П., провівши
огляд хворого, не призначивши жодного аналізу, призначила йому напівспиртові компреси,
які були протипоказані онкологічному хворому через можливість стимулювання росту чи
розповсюдження меланоми.

Недоліки, допущені лікарем П. при зверненні хворого В., призначення компресу з
дімексидом при первинному огляді хворого в листопаді 2002 року, ненаправлення його в той
період до хірурга чи до онкодиспансеру на видалення пухлини в ділянці шиї, відсутність в
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онконастороженості при повторному зверненні до неї хворого у лютому 2003 року зі
збільшеними лімфатичними вузлами в ділянці шиї та ненаправлення його до онкодиспансеру,
призначення хворому в цей період напівспиртового компресу, невстановлення його на
диспансерний облік стали факторами, що погіршили стан хворого та призвели до смерті [11].

Слід зазначити, що спосіб вчинення та приховування медичними працівниками злочинів,
передбачених ст. 140 КК України, перебувають у постійних кореляційних зв’язках з іншими
елементами криміналістичної характеристики. Так, спосіб вчинення та приховування злочину
залежить від часу, місця злочинної події, від професійних навичків, спеціальних знань та
особистих якостей медичного працівника тощо. У свою чергу, місце та час неналежного
надання медичної допомоги потерпілому, кваліфікація лікаря, що виконував медичні
маніпуляції тощо, обумовлюють спосіб вчинення та подальшого приховування факту чи
слідів вчинення злочину. Також спосіб вчинення неналежного виконання професійних
обов’язків медичними працівниками перебуває у тісному зв’язку та обумовлює відповідні
злочинні наслідки, що можуть полягати у погіршенні здоров’я потерпілого чи навіть смерті
пацієнта.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ

У статті розглянуто питання криміналістичної профілактики в сучасних умовах
розвитку криміналістичної науки. Здійснено аналіз позицій науковців щодо різноманітності
аспектів криміналістичної профілактики. Вказано на особливості предмета, методів та
заходів криміналістичної профілактики.

В статье рассмотрены вопросы криминалистической профилактики в современных
условиях развития криминалистической науки. Осуществлен анализ позиций ученых
относительно разнообразия аспектов криминалистической профилактики. Указаны
особенности предмета, методов и мероприятий криминалистической профилактики.

The article deals with criminalistic prevention in modern conditions of criminalistic science.
The analysis of the position of scientists on a variety criminalistic aspects of prevention. Specified
on the features of the subject, methods and criminalistical measures of prevention.

Ключові слова: криміналістична профілактика, криміналістична методика, заходи
криміналістичної профілактики.

Найбільш ефективним заходом боротьби зі злочинністю взагалі і злочинністю неповнолітніх
зокрема є попереджувальна діяльність, що є системою заходів, спрямованих на виявлення,
обмеження або нейтралізацію криміногенних факторів і суспільної небезпеки особи злочинців.

У різні часові періоди на необхідність розробки проблем криміналістичної профілактики
вказували Є. В. Владимиров, Г. О. Зільберквіт, Ю. Д. Каценельсон, Г. О. Олександров,
П. І. Тарасов-Родіонов та інші.

Знайшли вирішення окремі сторони даної проблеми у роботах Р. С. Бєлкіна,
А. Ф. Волобуєва, В. Ф. Зудіна, Г. Г. Зуйкова, Н. І. Клименко, О. Н. Колесніченка,
В. П. Колмакова, В. О. Коновалової, В. О. Ледащева, В. К. Лисиченка, В. Г. Лукашевича,
Г. А. Матусовського, Г. М. Міньковського, І. Я. Фрідмана, Б. Холиста, В. М. Шевчука,
В. Ю. Шепітька, М. П. Яблокова та інших.

Своєрідність і складність побудови криміналістичної профілактики як структурного
елементу методики розслідування полягає в тому, що, з одного боку, вона спирається на
положення і висновки загальної теорії профілактики злочинності, а з іншого – є складовим
елементом предмета іншої самостійної науки – криміналістики. Таке положення є конкретним
проявом загальних закономірностей розвитку науки – інтеграції та диференціації наукового
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знання. Їх чинність у сучасних умовах розвитку науки приводить до того, що все більше
об’єктів стає загальним для двох і більше галузей знань, кожна з яких досліджує їх у комплексі
з іншими або окремо у своєму аспекті, виходячи зі своєї мети [1, с. 33].

Докладно розглядав проблему криміналістичної профілактики В. П. Колмаков. На його
думку, методика криміналістичної профілактики повинна стати самостійною частиною науки
поряд з криміналістичною технікою, слідчою тактикою і особливо методикою. Криміналістична
профілактика складається із загальних та особливих прийомів і методів. Сукупність
криміналістичних прийомів і методів, які мають загальний характер та можуть застосовуватись
для попередження усіх злочинів, В. П. Колмаков визначає як загальну методику
криміналістичної профілактики. Що стосується прийомів і методів, які застосовуються для
профілактики лише конкретних видів злочинів і мають через те особливий характер, то вони
належать і до особливих методів криміналістичної профілактики [2, с. 106].

І. Я. Фрідман зазначав, що загальні питання криміналістичної профілактики повинні
розглядатися окремо від інших, які викладаються в кожній з традиційних частин криміналістики.
До загальних питань були віднесені: поняття та предмет криміналістичної профілактики, її
місце в системі криміналістики, проблема попередження злочинів у криміналістиці та інших
науках, форми відображення та впровадження рекомендацій профілактичного характеру
тощо [3, с. 14].

А. І. Вінберг загальні положення проблеми профілактики злочинів розглядав у введенні в
науку, а спеціальні – відповідно в розділах криміналістичної техніки, тактики та методики
розслідування [4, с. 5–7].

Зазначаючи, що складовою науки криміналістики є розробка питання профілактики, він
вказував, що на основі вивчення обстановки і умов, у яких учиняються різноманітні злочини,
способів їх вчинення, узагальнення слідчої і судової практики, криміналістика розробляє
попереджувальні профілактичні заходи, серед яких: 1) технічні засоби попередження злочинів;
2) технічні та тактичні прийоми виявлення в ході розслідування та судового розгляду умов, які
сприяють вчиненню злочинів; 3) тактика попередження намірів на вчинення злочинів,
припинення злочинів [4, с. 8].

Криміналістична профілактика як частина загальної юридичної профілактики пов’язана з
виявленням причин і умов, що сприяють вчиненню злочину, об’єктів криміналістичного
впливу, а також із застосуванням специфічних профілактичних засобів, що ускладнюють
вчинення нових злочинів, і із запобіганням чи припиненням злочинної діяльності конкретних
осіб.

Г. А. Матусовський визначав криміналістичну профілактику злочинів як діяльність
уповноважених суб’єктів і напрям наукових досліджень, який базується на загальних
кримінологічних рекомендаціях щодо встановлення причин і умов, що сприяють конкретним
злочинам, вжиття спеціальних криміналістичних заходів для їх профілактики, запобігання і
припинення [5, с. 33].

Але не всі науковці погоджуються з  необхідністю виділення криміналістичної профілактики.
Так, І. Ф. Пантелєєв вважав, що діяльність з попередження злочинів не є предметом
криміналістики [6, с. 13].

Підтримуємо думку більшості криміналістів про те, що попередження злочинів належать
до предмета криміналістики і є видом криміналістичної діяльності. Криміналістична
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профілактика, будучи частиною юридичної профілактики, являє собою цілеспрямовану
систему криміналістичних засобів, прийомів і методів профілактичного характеру.

Спільним завданням криміналістичної профілактики є постійне вдосконалення науково-
технічних засобів, тактичних прийомів і методів розслідування злочинів, що підвищують
ефективність і науково-методичний рівень розслідування в цілому. Це одне з основних
профілактичних завдань криміналістики, яке створює сприятливі умови для розкриття більшості
вчинюваних злочинів. Разом з тим вирішення зазначеного завдання неможливе без реалізації
інших більш приватних завдань криміналістичної профілактики. До них можна віднести такі
завдання і напрями криміналістичної профілактичної діяльності, як:

– розробка і вдосконалення методів та прийомів виявлення причин злочинів і умов, що
сприяють їх вчиненню з урахуванням їх кримінологічно та криміналістично значимих
особливостей;

– виділення в кожному випадку розслідування об’єктів криміналістично-профілактичного
вивчення і відповідного впливу в рамках процесу розслідування і за його межами (за
результатами дослідження);

– виявлення і дослідження особливостей типових слідчих ситуацій профілактичного
характеру, що складаються при розслідуванні. Створення на їх основі головних напрямів
криміналістичної діяльності щодо попередження злочинів;

– визначення орієнтовного комплексу профілактичних криміналістичних заходів із захисту
різного роду об’єктів від злочинного посягання, найбільш дієвих у кожній із виділених ситуацій;

– розробка і реалізація заходів припинення злочину, що розпочався і попередження
злочину, що готується [8, с. 141].

Криміналістична профілактика, як один з наукових напрямів криміналістики, покликана
розробляти рекомендації зі встановлення обставин злочину на підставі вивчення практики
застосування попереджувальних заходів. Потреби практики, вимоги закону і логіка розвитку
науки зумовили потребу у формуванні криміналістичної профілактики як окремої
криміналістичної теорії, що досліджує і розробляє:

1) закономірності утворення, виявлення і дослідження слідів прояву криміногенних
обставин (чинників) при підготовці, вчиненні або приховуванні окремих видів злочинів;

2) техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації дослідження
обставин криміногенного характеру, захисту окремих об’єктів від злочинних посягань;

3) тактико-криміналістичні прийоми і засоби виявлення й усунення обставин
криміногенного характеру;

4) криміналістичні методи виявлення безпосередніх причин злочинів і умов, що сприяли
їх учиненню, а також їх профілактики, запобігання і припинення [11].

На думку В. П. Колмакова, предметом криміналістичної профілактики є методи і засоби,
які спрямовані на виявлення, дослідження та усунення обставин, що сприяли вчиненню
злочинів. А. І. Вінберг відносив до криміналістичних заходів профілактики злочинів засоби
технічного характеру, які перешкоджають вчиненню злочинів і попереджають або ускладнюють
їх вчинення [9, с. 9].

В. О. Ледащев у предмет криміналістичної профілактики включає закономірності
утворення, виявлення та дослідження слідів прояву криміногенних обставин при підготовці,
вчиненні та приховуванні окремих видів злочинів; техніко-криміналістичні засоби захисту
об’єктів від злочинних посягань, які сприяють виявленню і припиненню злочинів, а також
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використовуються з метою отримання, накопичення та видачі інформації про знаряддя і засоби,
що використовуються при вчиненні злочинів, і про осіб, які схильні до їх вчинення; техніко-
криміналістичні засоби, прийоми та методи виявлення, фіксації і дослідження криміногенних
обставин; тактичні прийоми та засоби найбільш ефективного виявлення й усунення
криміногенних обставин, а також запобігання та припинення злочинів; криміналістичні методи
або системи прийомів виявлення й усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів,
а також їх припинення та попередження [10, с. 57–58].

І. М. Даньшин до предмета криміналістичної профілактики відносить криміналістичні
попереджувальні заходи, які призначені для того, щоб ускладнити або унеможливити вчинення
злочину певного виду. У зв’язку з цим пропонує розробити та впровадити: 1) різні надійні
замикаючі пристрої; 2) сигналізації, які призначені для охорони важливих об’єктів; 3) прилади,
що інформують охорону об’єкта про появу сторонніх осіб поблизу об’єкта, який
охороняється; 4) сучасні засоби захисту документів від підробки; 5) методи маркування,
розфасовки та продажу товарів з метою попередження обману покупців та ін. [11, с. 45–46].

До предмета криміналістичної профілактики, на думку І. І. Іванова, необхідно віднести:
1) закономірності злочинної діяльності для пізнання процесу організації профілактичної
роботи, яка здійснюється при розкритті та розслідуванні злочинів; 2) закономірності
виникнення інформації про об’єкти криміналістично-профілактичного впливу, збирання,
дослідження, оцінку та використання її у судово-слідчій практиці для запобігання суспільно
небезпечних діянь; 3) засновані на пізнанні цих закономірностей засоби та методи спеціальної
профілактики, які реалізуються у процесі розкриття і розслідування конкретних
злочинів [12, с. 109].

В. Ф. Зудін предмет криміналістичної профілактики розглядає як соціально цінну та
ефективну систему наукових положень і розроблених на їх основі науково-технічних,
процесуально-тактичних, організаційних, правовиховних та окремих методичних засобів і
прийомів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів з виявлення й усунення
причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів та пов’язаних з ними інших антигромадських
проявів.

Як бачимо, предмет криміналістичної профілактики складається відповідно до вимог
кримінально-процесуального закону, кримінологічної теорії попередження злочинності,
особливостей завдань криміналістичної науки.

До методів дослідження теорії криміналістичної профілактики він відносить:
1) спостереження, у тому числі інтроспекцію, перевтілення; 2) вимірювання, опис, фіксування
технічними засобами – суттєва частина пізнання явищ, які спостерігаються; 3) порівняння;
4) експеримент; 5) соціологічні методи: а) біографічний і метод узагальнення незалежних
характеристик – є окремими методами криміналістичної профілактики злочинів. Вони
застосовуються для всебічного вивчення особистості, з’ясування її соціально-психологічних
сторін; б) співбесіда, інтерв’ювання; в) анкетування; г) аналіз і узагальнення практичного
досвіду органів міліції, прокуратури, суду, громадських організацій, які повинні вести боротьбу
зі злочинністю; д) аналіз документів і статистичної звітності органів міліції, прокуратури, суду
та інших громадських організацій; є) використання літератури, мистецтва та інших форм
масового впливу [13, с. 114].

У ході профілактичного впливу використовуються метод переконання, метод примусу й
виховання. Переконання як метод профілактики – це комплекс виховних, роз’яснювальних
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заходів, які здійснюються для зміни антисуспільної направленості суб’єктів, відносно яких
здійснюється профілактика, та закріплення позитивної соціальної орієнтації. Основними
формами реалізації цього методу є індивідуальні та колективні бесіди як з особами, відносно
яких здійснюється профілактична діяльність, так і з їх оточенням; обговорення поведінки такої
особи, встановлення над нею індивідуального або колективного контролю, залучення цієї
особи до суспільно корисної діяльності.

Формою реалізації методу переконання та виховання є профілактична бесіда. Ефективність
її у багатьох випадках визначається вмінням особи, яка її проводить (у даному випадку
співробітника правоохоронних органів: слідчого, оперативного співробітника, дільничного
інспектора міліції), застосовувати психолого-педагогічні прийоми виховного впливу:
роз’яснення, порівняння, заохочення, надання довіри та ін.

Поряд з виховними заходами співробітник активно застосовує і профілактичні заходи
примусового характеру [14, с. 105].

Метод примусу реалізується шляхом застосування різних за своєю юридичною природою,
змістом та направленістю заходів впливу, які засновані на вимогах відповідних правових норм
різних галузей права. До основних профілактичних заходів примусу відносять: притягнення
до адміністративної відповідальності, затримання та доставлення в міліцію тощо.

Узагальнюючи викладене, вважаємо, що криміналістична профілактика – це вид
криміналістичної діяльності, що являє собою систему криміналістичних засобів, прийомів та
методів профілактичного характеру, покликаний перешкодити, ускладнити або унеможливити
вчинення злочину певного виду і здійснюється слідчим, прокурором, експертом або суддею
залежно від виду і форм застосування.

Незважаючи на численні праці з питань криміналістичної профілактики, багато аспектів
залишаються спірними і дискусійними та потребують подальших досліджень.
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У статті здійснено порівняльну характеристику англо-американської та романо-

германської правових систем, що дає можливість визначити місце правової презумпції в
цілому. Розглянуто та проаналізовано кримінально-процесуальне законодавство США,
Англії, Франції та Німеччини.

В статье сделано сравнительную характеристику англо-американской и романо-
германской правовых систем, что дает возможность определить место правовой
презумпции в целом. Рассмотрено и проанализировано уголовно-процессуальное
законодательство США, Англии, Франции и Германии.

The article presents a comparative description of Anglo-American and Roman-Germanic
legal systems, which makes it possible to determine the place of legal presumptions in general.
Considered and analyzed criminal - procedural law United States, Britain, France and Germany.

Ключові слова: правова презумпція, правова система, кримінальний процес, обов’язок
доказування, класифікація презумпцій.

Парадигма судового процесу у будь-якій правовій системі світу зводиться до дослідження
судом фактичних обставин кримінального провадження та застосування до конкретних
життєвих обставин відповідної норми права. Така норма може бути позитивною (писаною),
тобто генерованою законодавцем, або ж створеною самим судом (якщо йдеться про країни
загального права). Відмінність у правозастосуванні полягає лише у джерелах права,
притаманних для тієї чи іншої правової системи. Але що стосується дослідження судом
фактичних обставин справи, то у цій частині судовий процес усіх країн підпорядкований
універсальним закономірностям теорії доказування, які є об’єктивними і безпристрасними [1].

На нашу думку, доцільним є аналіз англо-американської та романо-германської правових
систем, що надасть можливість більш детально дослідити місце правової презумпції у
світовому праві.

Дослідження правової презумпції у таких правових системах здійснювали Т. В. Апарова,
С. В. Болотов, А. М. Долгополов, О. С. Іоффе, Я. Б. Левенталь, П. М. Рабінович, О. К Романов,
А. В. Савченко, М. В. Савчин, Д. С. Суханова, Р. Уолкер та інші.
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До англо-американської системи права відносять правові системи багатьох країн. Серед
них Об’єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії, США, Канада, Австралія, Нова
Зеландія тощо.

Правова презумпція як правове явище у системі англійського та американського права
займає не останнє місце. Окрім презумпції невинуватості, на сьогодні не відбулося
нормативного закріплення жодної правової презумпції. Основні положення цього явища
існують у вигляді рекомендацій.

Особливістю англійського законодавства є відсутність свого кримінально-процесуального
кодексу, і, як результат, діють правові інститути, що виникли ще декілька століть тому, а саме:
судочинство ґрунтується на більше ніж 300 законодавчих актах і численних судових прецедентах,
які часто характеризуються архаїчністю. Наприклад, у сучасному процесі часто юристи Англії
використовують „Велику хартію вільностей” 1215 року для обґрунтування права кожної
людини бути судимою собі рівними [2].

До реформи 1873–1875 років в Англії існував дуалізм судочинства: крім судів, які
застосовували „загальне право”, існував суд лорда-канцлера. Реформа об’єднала „загальне
право” і „право справедливості” в єдину систему прецедентного права. Англійське право
продовжує залишатися в основному судовим правом, що розроблене судами у процесі
вирішення конкретних випадків. Для англійця головним є те, щоб справа розглядалася в суді
добросовісними людьми і щоб дотримувалися основні принципи судочинства, що становлять
частину загальної етики. Судді „загального права”, на відміну від законодавця, не створюють
рішень загального характеру, розрахованих на майбутнє. Вони вирішують конкретний спір.
Такий підхід робить норми „загального права” більш гнучкими й менш абстрактними, ніж
норми права романо-германських систем, але одночасно робить право більш казуістичним
і менш конкретним. Завдяки „загальному праву” і „праву прецеденту” розрізнення права та
закону носить більш яскраво виражений і дещо інший характер, ніж розрізнення права та
закону на континенті. В англосаксонській правовій сім’ї сама концепція права, система джерел
права, юридична мова зовсім інші, ніж у правових системах романо-германської правової
сім’ї. Тут відсутній поділ права на публічне і приватне. Його замінює поділ на „загальне
право” і „право справедливості”. Немає різко вираженого розподілу права на галузі, оскільки
суди можуть розбирати різні категорії справ. Тому англійському юристу право представляється
однорідним. Доктрина не знає дискусій про структурний поділ права. Як правило, один раз
винесене рішення є нормою для всіх наступних розглядів аналогічних справ.

Головним чином прецедентами виступають рішення Апеляційного суду і Палати лордів,
офіційне опублікування яких почалося з 1865 року. Кримінальне судочинство здійснюється
за участі мирових суддів і присяжних Суду Корони.

У XX столітті були прийняті закони про докази, обвинувальні акти, суди присяжних,
юридичну допомогу, мирових суддів, магістратські суди, кримінальне правосуддя. Але
кодифікованого кодексу так і не створено.

Особливістю кримінально-процесуального права США залишається також його недостатня
кодифікованість і наявність значної кількості норм так званого прецедентного права.

Американська гілка англосаксонської правової системи формувалася в абсолютно інших
соціально-правових, геополітичних, економічних та інших умовах. Динамічна переселенська
модель розвитку та віддаленість від метрополії зумовили „американізацію” англійського права.
Уже в колоніальний період правова система окремих північно-американських колоній
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„складалася з трьох частин: елементів старого закону, нового закону, створених в результаті
потреб життя в новій країні, і правових елементів, сформованих під впливом поглядів поселенців
(наприклад, пуританізм у штаті Масачусец)” [3, с. 354].

Кримінальний процес США досить непослідовний. З одного боку, законодавчо
декларуються багато слушних загальнолюдських цінностей: свобода, власність, особисте
(приватне) право на життя та його захист. З іншого – в галузевих інститутах кримінального
процесу методично руйнуються найнеобхідніші гарантії прав і свобод.

Сучасна західна юридична наука розрізняє два підходи до обґрунтування теоретичної
бази правової презумпції: теорія Таера і Вігмора (Thayer-Wigmore) та теорія Моргана і
МакКорміка (Morgan-McCormick). Найбільш аргументованою є теорія Моргана та
МакКорміка, сутність якої зводиться до того, що і обов’язок спростування, і обов’язок
доказування мають перекладатися на сторону, проти якої спрямовано презумпцію щодо
певного факту. Згідно з теорією Таера та Вігмора презумпція покладає на іншу сторону
обов’язок надання доказів щодо спростування презумпції або її визнання. Разом із тим
презумпція не може перекладати на іншу сторону обов’язок доказування. Однак юридична
сила презумпції може зникнути, якщо інша сторона надає достатні докази, щоб її
спростувати [4, с. 27].

При загальній схожості правова система США істотно відрізняється від правової системи
Англії: 1) у США як федеративній державі має місце плюралістична дворівнева правова система
(система 50 штатів та федеральна система); 2) змістовно американське право як право
першопоселенської країни відрізняється від права Британських островів; 3) статутне
законодавство з моменту здобуття незалежності стало відігравати більш значиму роль, ніж в
Англії; 4) істотну координуючу роль у правовій системі відіграє Верховний Суд США,
інтерпретуючий Конституцію і створюючи прецеденти.

Особливістю кримінального процесу та судочинства англо-американської правової
системи є визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину, що має вирішальне
значення. У випадку його зізнання на суді справа не розглядається по суті. Таке положення
англійські юристи обґрунтовують „принципом змагальності”. У суді проходять змагання,
спір між обвинувачем і підсудним. Якщо підсудний визнав себе винним, то спору немає, і
дослідження доказів щодо вини особи стає зайвим. Така переоцінка значення визнання
обвинуваченим своєї вини не відповідає інтересам установлення істини у кримінальній справі,
оскільки зізнання обвинуваченого, навіть добровільне, часто буває неправдивим.

В англійському кримінальному процесі міститься ряд умов, за наявності яких зізнання
обвинуваченого є вирішальним доказом його вини: добровільність зізнання, відсутність
навіювання, уникнення більш тяжкої відповідальності за злочин, погроз, обіцянок, примусу.
У момент арешту обвинуваченого поліція зобов’язана попередити його, що все сказане ним
може бути використане проти нього і що він не зобов’язаний давати показання (права
Міранди) [5].

Статтею 48 Хартії основних прав Європейського Союзу підтверджується право на
презумпцію невинуватості, що все ж таки забезпечує можливість особи не доводити свою
невинуватість [6].

Презумпція розподіляє тягар доказування рівномірно, покладаючи на кожну сторону
саме ті обставини, які їй у першу чергу можуть бути відомі. Завдяки цьому можливе
встановлення об’єктивної істини по справі. Значення презумпції полягає в економії
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процесуальних засобів і зусиль [7, с. 62]. Американський юрист Морган виділив сім причин
появи презумпцій, що, на нашу думку, визначають і зумовлюють їх правове значення:
1) презумпції здатні прискорити судовий розгляд, звільняючи сторону від подання доказів;
2) презумпції необхідні, щоб обійти процесуальні труднощі; 3) деякі презумпції засновані на
перевазі ймовірності. Так, передбачається звичайна поведінка, і стороні потрібно привести
достатні докази зворотного; 4) у деяких категоріях справ існують складності в забезпеченні
законних компетентних доказів; 5) іноді тільки одна сторона володіє специфічними засобами
доступу до доказів або специфічними даними про факти; 6) деякі презумпції бажані для
суспільства; 7) багато, якщо не всі, презумпції підтримуються двома або більше
попередніми [8, с. 108].

Отже, презумпція є насамперед прийомом, за допомогою якого закон розподіляє між
сторонами тягар доведення: презумпція вказує, на кому лежить тягар доказування положення.

Аналіз класифікацій презумпції в англійському й американському праві ускладнений
відсутністю законодавчого врегулювання і тісно пов’язаний з ученням про обов’язок
доказування. На думку американських учених, виходячи з прецедентів Верховного Суду США,
доцільно говорити про такі види презумпцій, як факультативні висновки, остаточні
(неспростовні) презумпції, обов’язково спростовна презумпція. В англійському процесі
традиційно презумпції класифікують на три види: безсумнівні презумпції, негативні презумпції,
презумпції факту. Західні вчені в контексті теорії доказів розрізняють такі види правових
презумпцій: переконливу, фактичну, статутну, законну, природну (натуральну),
попереджувальну, суперечливу, змішану, факультативну [4, с. 13].

Деякі науковці названі критерії класифікації презумпцій доповнюють ще одним критерієм:
залежно від того, у яких актах закріплюються презумпції – міжнародними або національними,
пропонують виділити міжнародно-правові та національно-правові презумпції [4, с. 14].

Не меншу увагу приділяють правовій презумпції у праві романо-германської правової
системи. Центром зосередження цієї правової системи є країни континентальної Європи, а
саме: Франція, Бельгія, Люксембург, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Ліхтенштейн,
Німеччина, Швейцарія, Бельгія, у тому числі Україна та Росія.

Для романо-германської правової системи характерний абстрактний характер норм права.
Норми права встановлюють загальні правила поведінки на підставі принципів і правових
доктрин. Це відрізняє романо-германське право від англосаксонського, де норми права
створюються переважно судами при вирішенні спірних питань щодо конкретних випадків.

Особливістю цієї правової системи є домінуюча роль закону. У романо-германській
системі закони та кодекси – це основні складові права. Тенденція визнання закону є
найважливішим джерелом права, що домінувала у країнах романо-германської правової
системи в XIX столітті. Як результат, у переважній більшості були прийняті кодекси та писані
конституції. Провідна роль закону ще більш зміцнилася в сучасну епоху: сьогодні закон
розглядається як найкращий технічний засіб установлення чітких і точних правил.

Кодифікація в романо-германському праві має принципові особливості, що відрізняють її
від аналогічних процесів в інших правових системах. Це, зокрема: а) наявність глибоких і
міцних історичних коренів; б) глобальний характер, охоплення практично всіх галузей та
інститутів права; в) використання своєрідної юридичної техніки; г) наявність власної ідеології,
суть якої полягає в тому, щоб створити нову правову реальність [9].
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Проте необхідно зазначити, що у XX столітті з’являється тенденція відмови від дуалізму
приватного права: новітні кодифікації приватного права відбуваються шляхом прийняття єдиних
актів – цивільних кодексів.

Правова система Франції являє собою романську гілку романо-германської правової
системи. Її встановлення відбувається більш уповільненими темпами, ніж правова консолідація
територіально компактної Англії. У Франції розвиток державної централізації відбувається на
рубежі  XII–XIII ст., коли в королівських володіннях вводяться посади бальї, поєднуються
функції англійських роз’їзних суддів та адміністраторів-шерифів – із середини XIII ст. Як
Апеляційна інстанція виникає Паризький парламент з професійних суддів. У XIV–XV ст. не
тільки парламент Парижа, але і судді у нижчестоящих судах під час судового розгляду
застосовували письмову процедуру, схожу на встановлену канонічним правом.

Кримінальний процес Франції є зразком класичної континентальної, так званої змішаної
моделі кримінального судочинства, яка прийшла в Європу на зміну інквізиційному процесу
епохи феодалізму. Ця модель була вперше втілена в знаменитому Кримінально-
процесуальному кодексі Франції 1808 року (кодекс Наполеона), який діяв з деякими змінами
150 років. У ньому закріпилися такі важливі засади кримінального судочинства, як „заборона
повороту до гіршого”, незалежність суддів, гласність судового процесу, також присутні деякі
згадки про презумпцію [10, с. 290].

Французькі вчені на багато років обумовили розвиток кримінально-процесуальної науки
в Європі. Французька модель була сприйнята Німеччиною, Австрією, Італією, Росією,
Іспанією, Україною та багатьма іншими країнами.

Презумпцію невинуватості було запропоновано до КПК Франції законом від 15 червня
2000 року. Згідно з цим принципом встановити винуватість особи повинна сторона
обвинувачення. Тому тягар доказування покладено на прокуратуру. Презумпція невинуватості
у французькому законодавстві не є догмою. У деяких справах доказування переходить до
сторони захисту. Проблему тягаря доказування законодавством Франції вирішено
неоднозначно, це ставить під сумнів реальне існування презумпції невинуватості [11, с. 45].
Але у французькому кримінальному процесі визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні
злочину не є вирішальним доказом і не тягне за собою припинення дослідження доказів у
справі.

У Німеччині, навіть у період правління Фрідріха I. Барбароса (1152 –1190 рр.), імператор
був змушений визнавати верховну владу 16 світських і 90 духовних князів над їх князівствами,
а імператорське законодавство звелося лише до імператорських статутів світу.

Кримінально-процесуальне право Німеччини є одним із найстабільніших у Європі.
Кримінально-процесуальний кодекс ФРН прийнятий у 1887 році. У ньому знайшли своє
відображення загальні демократичні ідеї реформ кримінального процесу XIX століття, які в
Німеччині отримали свій розвиток у результаті перемоги буржуазної революції 1848 року.
Позитивно також вплинув французький Кримінально-процесуальний кодекс (кодекс
Наполеона) 1808 року. Йдеться про такі принципи, як незалежність суддів; розподіл функцій
обвинувачення та вирішення справ; презумпція невинуватості; сприяння незалежності
прокуратури; гласність та усність судового розгляду; участь у кримінальному правосудді
народних представників; заборона „повернення до гіршого”; вільна оцінка доказів; захист
прав та свобод особи від зловживань та свавілля у кримінальному судочинстві.
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Для романо-германської правової системи характерні такі риси: 1) безпосередній зв’язок
з римським правом, більше того, становлення розвитку на основі римського права;
2) доктринальність і концептуальність; 3) особлива значимість закону в системі джерел права;
4) яскраво виражений поділ на публічне і приватне право; 5) кодифікований характер права.

Особливу увагу привертає той факт, що у системі романо-германського права досі відсутня
єдина класифікація правових презумпцій. Аналізуючи роботи вітчизняних і зарубіжних авторів,
можна навести такі критерії класифікації правових презумпцій: 1) залежно від факту правового
закріплення виокремлюються правові і фактичні презумпції, стосовно яких склалося два
підходи: позитивний і негативний. Поряд із загальною класифікацією презумпцій існує
самостійна класифікація фактичних презумпцій. У свою чергу, вони поділяються на пошукові
і на оціночні фактичні презумпції. Пошукові фактичні презумпції за ступенем імовірності
розрізняють як високоймовірні, середньоймовірні, малоймовірні [4, с. 12]; 2) залежно від
можливості спростування  – на спростовні і незаперечні; 3) залежно від ролі у правовому
регулюванні презумпції поділяють на матеріально-правові і процесуальні.

Виходячи із взаємозв’язку матеріального й процесуального законодавства, презумпція,
закріплена у нормі матеріального права, може мати одночасно й процесуальне значення.
Зауважимо, що в цьому контексті йдеться не про поділ правових презумпцій на матеріально-
правові та процесуальні, а про матеріально-правові і процесуальні аспекти однієї і тієї самої
правової презумпції [4, c. 13]; 4) за сферою дії презумптивні положення, що закріплені нормами
права, можуть поширюватися або на право в цілому, або на окрему галузь, або ж своїми
діями охоплювати кілька галузей; 5) за галузевою належністю правові презумпції класифікують
на загальноправові, міжгалузеві та галузеві; 6) за формою закріплення в нормах права правові
презумпції поділяють на прямі і непрямі. Серед безлічі непрямих презумпцій можна виділити
презумпції, що були виявлені в результаті судового тлумачення норм права [4, с. 13].

Англосаксонська модель (змагальна форма кримінального процесу), представляючи
систему загального права і грунтуючись на традиціях англосаксонського права, віддає перевагу
не стільки ініціативній діяльності правоохоронних органів, скільки самим громадянам:
кримінальний процес починається, як правило, на вимогу потерпілого, а потім розгортається
як суперечка між обвинувачем і обвинувачуваним. Тут основну роль відіграє судове слідство
з його характерними атрибутами змагальності. Досудове розслідування або зовсім не
провадиться, або має спрощений характер.

Багатовіковий досвід розвитку правосуддя неминуче призводить до наближення самої
процесуальної форми до об’єктивних закономірностей пізнавальної діяльності, до
моделювання її з урахуванням таких закономірностей, а отже, і до зближення англо-
американської та романо-германської правових систем.

Враховуючи зазначене вище, зробимо висновок, що правова презумпція як правове явище
займає не останнє місце. Буде доцільним її нормативне закріплення, що значно спростить
умови застосування у повсякденному житті, у тому числі для кримінального судочинства як
англо-американської, так і романо-германської правової системи.
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КОМПРОМІСНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ

Надано характеристику компромісному способу вирішення кримінально-правового
конфлікту. Проаналізовано процедуру застосування інституту звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим.

Охарактеризованы компромиссные пути решения уголовно-правового конфликта.
Проанализировано процедуру применения института освобождения от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением виновного с
потерпевшим.

The characteristic compromise method of resolving criminal law conflict. The analysis
procedure for applying institution exemption from criminal liability due to effective confession
and reconciliation between the offender and the victim.

Ключові слова: конфлікт, компроміс, примирення сторін, дійове каяття, винний,
потерпілий, кримінальне законодавство, кримінальне процесуальне законодавство.

Однією з характерних особливостей відомих нам правових систем багатьох країн світу
стало законодавче закріплення певних альтернативних форм розв’язання кримінально-
правових конфліктів, зокрема шляхом звільнення особи від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям і примиренням винного з потерпілим.

Поглиблення процесів гуманізації та демократизації українського суспільства впливає на
характер правових норм, зміст законодавчих конструкцій, а зрештою – на якісне оновлення
окремих інститутів і галузей права. Наразі ж, у зв’язку з приведенням кримінального
процесуального законодавства України відповідно до визнаних міжнародних стандартів, одним
з об’єктів такої модифікації стала процедура кримінального провадження.

Пріоритетним визнано застосування диференційованого підходу до вирішення
кримінально-правових конфліктів стосовно осіб, які вчинили злочини, що не становлять великої
суспільної небезпеки. До таких правопорушників, за наявності закріплених законом умов
(підстав), доцільніше застосовувати інститути альтернативного (відновного) правосуддя, у
тому числі звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям і
примиренням винного з потерпілим з подальшим закриттям кримінального провадження.
Концептуальні засади альтернативного (відновного) правосуддя останніми десятиріччями
успішно реалізуються у законодавстві та практиці багатьох країн світу, адже стратегічна мета
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таких заходів полягає не лише у відновленні порушеного правопорядку, а й, насамперед, у
відшкодуванні завданої потерпілому шкоди, примиренні винного з жертвою, розкаянні та
перевихованні злочинця, що сприяє відновленню соціальної справедливості без призначення
покарання у вигляді позбавлення волі.

У вітчизняному законодавстві процесуальне закріплення цього інституту вперше відбулося
у 1958 р. в Основах кримінального законодавства СРСР та союзних республік (ч. 1 ст. 43), але
найбільш повною його процесуальна регламентація стала при новій кодифікації вітчизняного
кримінального права та змінах і доповненнях до кримінального процесуального законодавства
в рамках так званої „малої судової реформи” (2000–2002 рр.).

У широкому розумінні інститут права – це система відносно відокремлених від інших і
пов’язаних між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних
відносин. Проте інститути права можуть складатися з правових норм різних галузей, бути
міжгалузевими. Головне призначення інститутів права – у межах своєї групи однорідних
суспільних відносин забезпечити суцільне, відносно закінчене регулювання.

Правова природа юридичного інституту визначається характером правових норм, що
входять у нього, а також специфікою суспільних відносин, які вони регулюють. Д. А. Керімов
під правовим інститутом розуміє групу правових норм, які діють у комплексі, відокремлено,
регулюють однорідні суспільні відносини і мають ознаки відносної самостійності, стійкості й
автономності функціонування. На думку вчених, вимогами, яким повинен відповідати будь-
який правовий інститут, є такі: 1) однорідність фактичного змісту, тобто інститут, призначений
для регулювання самостійних, відносно відокремлених груп відносин або окремих юридично
значимих дій; 2) єдність правових норм, тобто норми, що входять у правовий інститут,
утворюють єдиний комплекс, полягають у загальних положеннях, правових принципах,
специфічних правових поняттях, що створює особливий, властивий для цього виду відносин
правовий режим регулювання; 3) нормативна відокремленість, тобто об’єднання тих, що
утворюють правовий інститут норм, у главах, розділах, частинах, інших структурних частинах
закону або іншого нормативного акта; 4) повнота врегулювання відносин, адже інститут права
включає такий набір норм, що передбачає відсутність регулювання цих відносин [8, c. 18].

За переконанням учених-процесуалістів, зміст інституту звільнення особи від кримінальної
відповідальності не є однозначним. Як зазначив О. Р. Михайленко, його можна розглядати як
поблажливе зважання держави на позитивну посткримінальну поведінку особи, що робить
недоцільним встановлення обвинувального вироку та засудження особи, яка вчинила злочин.
При звільненні від відповідальності до винної особи не застосовується покарання, вона не
обмежується у правах та свободах і вважається такою, яка не має судимості. Вчинення ж
особою нового злочину після звільнення її від кримінальної відповідальності за перший не
створює юридичної повторності та рецидиву злочинів. Звільнення від кримінальної
відповідальності й закриття кримінальної справи стосується лише нереабілітуючих підстав.
Виправдувальний вирок або закриття кримінальної справи з інших підстав є не звільненням
від кримінальної відповідальності, а є реабілітацією особи як незаконно притягненої до
кримінальної відповідальності [6, с. 50–51].

Інші вчені під звільненням від кримінальної відповідальності розуміють звільнення судом
від імені держави особи, яка вчинила злочин, від правових наслідків цього злочину –
кримінально-процесуального впливу та осуду. Воно має на меті більш диференційований
підхід до осіб, які вчинили злочин, не становлять значної суспільної небезпеки та можуть
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виправитись без застосування до них кримінального покарання [7, с. 57]. Зазначений фактор
може спонукати особу до вчинення позитивних посткримінальних дій, унаслідок яких вона
буде звільнена від кримінальної відповідальності [5, с. 13].

У працях науковців у галузі матеріального кримінального права не знаходимо суттєвих
відмінностей у тлумаченні звільнення від кримінальної відповідальності. У кожній із
запропонованих дефініцій наголошується на такій її ключовій ознаці, як відмова держави від
застосування щодо особи, яка вчинила злочин, передбачених кримінально-правових наслідків.
В узагальненні судової практики Верховного Суду України звільнення від кримінальної
відповідальності також розглядається як відмова держави (її компетентних органів) від
засудження особи, яка вчинила злочин, та застосування до неї кримінально-правових засобів
примусового характеру. Закриття справ щодо таких осіб є виявом загальної тенденції розвитку
кримінального законодавства у напрямі пом’якшення відповідальності за злочини невеликої
та середньої тяжкості, вчинені вперше, законодавчим утіленням державного гуманізму,
наданням державою людині, яка оступилася, можливості виправитися. Водночас зазначається,
що звільнення від кримінальної відповідальності не можна вважати виправданням особи.

Дослідженню питань щодо підстав та умов звільнення особи від кримінальної
відповідальності тією чи іншою мірою приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні науковці як у
галузі кримінального права, так і кримінального процесу, зокрема А. С. Барабаш,
С. М. Благодир, В. І. Галаган, О. В. Гріненко, Ю. М. Грошевий, Т. Д. Дубінін, А. Я. Дубинський,
Т. В. Каткова, С. Г. Келіна, П. А. Лупинська, О. Р. Михайленко, В. М. Савицький,
М. С. Строгович, Г. О. Усатий, С. А. Шейфер, Н. А. Якубович та ін.

За час існування незалежної України проблеми застосування відновного правосуддя,
примирення винного з потерпілим та впровадження інституту медіації в Україні досліджували
Х. Д Алікперов, Ю. В. Баулін, Л. М. Володіна, І. А. Войтюк, А. О. Горова, Л. В. Головко,
О. А. Губська, В. В. Землянська, Ю. І. Микитин, В. Т. Маляренко, Ж. В. Мандриченко,
Я. В. Мачужак, О. Є. Соловйова, В. В. Степанов, В. В. Свєрчков, А. М. Ященко та ін.

Серед зарубіжних науковців відновне правосуддя окремо досліджували І. Айртсен,
Несс да Ван, Дж. Брейтуейт, А. Моріс, М. Райт, М. В. Нагуляк та ін.

В Україні ж окремим аспектам дійового каяття присвячували свої праці О. О. Житній,
Г. О. Усатий, Д. В. Філін та ін., у Російській Федерації цю тему вивчали В. Г. Анпілогова,
В. М. Галкін, Л. Л. Кругліков, С. І. Нікулін, А. В. Савкін, В. В. Свєрчков, С. П. Щерба та ін.

Розглянуто дискусійне в науці питання щодо закриття кримінальної справи у зв’язку з
примиренням винного з потерпілим (Г. Р. Крет, 2010 р.). Нами розмежовано примирення у
справах публічного (публічно-приватного) і приватного обвинувачення. У разі звільнення
особи від кримінальної відповідальності за ст. 46 КК України передбачено дотримання ряду
умов. Водночас закриття провадження у справі приватного обвинувачення цілком залежить
від волі потерпілого. Г. Р. Крет пропонує поширення норм про звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям на розгляд справ про злочини середньої тяжкості.

Сутність, історичне підґрунтя та форми відновного правосуддя в Україні розглянув у своїй
дисертації Ю. І. Микитин (2010 р.). Проаналізовано закріплення відновного правосуддя у
міжнародно-правових актах та європейський досвід його впровадження, застосування.
Вважається, що призначення медіації не повинно зупиняти досудове слідство, але в разі її
проведення під час судового розгляду зумовлює відкладення розгляду кримінальної справи.
Важливість наукового аналізу розглянутих питань у контексті вдосконалення кримінально-
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процесуального законодавства Російської Федерації додатково підтвердили В. В. Несвіт (у
роботі „Процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности”),
Р. М. Минулін („Примирительная форма разрешения уголовных дел”); І. П. Дорноступ
(„Нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования в деятельности
органов предварительного расследования МВД России”), А. Ф. Прокудін („Примирение
сторон в уголовном процессе России”), М. А. Галімова („Прекращение уголовного дела в
связи с примирением сторон в стадии предварительного расследования”), Н. В. Єрохіна
(„Теория и практика прекращения уголовных дел в связи с деятельным раскаянием на стадии
предварительного расследования”), Є. А. Рубінштейн („Нормативное регулирование
института прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон”), А. В. Савкін
(„Деятельное раскаяние в преступлении”) та ін. Зазначені вчені вивчали різні аспекти
досліджуваного питання з огляду на російське законодавство. Використання найбільш доцільних
його положень не виключається і при подальшому удосконаленні вітчизняних нормативно-
правових актів.

На відміну від КПК України 1960 р. новий КПК України детально не регламентує порядок
звільнення від кримінальної відповідальності за різними підставами. При цьому визначається,
що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених
законодавством України про кримінальну відповідальність (тобто нормами матеріального
права).

Ґрунтуючись на законодавстві про кримінальну відповідальність, можна виокремити
декілька груп норм, що допускають компроміс у боротьбі зі злочинністю: 1) норми, які
виключають кримінальну відповідальність у разі наявності передбачених ними умов та підстав;
2) норми, які спрямовані на пом’якшення покарання винного в обмін на вчинення ним певних
позитивних посткримінальних поступків; 3) норми, що гарантують фіксоване зниження
покарання винному в обмін на його позитивні посткримінальні поступки. Тож закриття
кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності
через дійове каяття та примирення винного з потерпілим є одним з видів компромісного
вирішення кримінально-правового конфлікту. У свою чергу, кримінально-правовий конфлікт
являє собою суперечність між інтересами особи, яка вчинила злочин, з одного боку, та
потерпілого (фізичної або юридичної особи), суспільства й держави, з іншого – у сфері
гарантування та реалізації суспільних відносин, що охороняються законодавством про
кримінальну відповідальність.

Як зазначає Х. Д. Алікперов, проблеми компромісу у сфері протидії злочинності останніми
роками стають предметом прискіпливої уваги з боку кримінально-правової та кримінально-
процесуальної науки. Суто каральний підхід до вирішення кримінально-правового конфлікту
не сприяє повною мірою захисту прав потерпілих, інтересів суспільства й держави. При такому
підході потерпілим рідко відшкодовується завдана шкода, крім того, виникають проблеми
соціалізації засуджених після відбування ними покарання [1, с. 9]. Отже, компроміс є таким
способом вирішення кримінально-правового конфлікту, який досягається шляхом
взаємодопустимих уступок сторін обвинувачення та захисту.

Звільнення від кримінальної відповідальності як компромісна форма вирішення
кримінально-правового конфлікту – це здійснювана, згідно з КК та КПК України, відмова
держави від застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили
злочин. Цей акт правосуддя може бути здійснений лише судом на основі матеріалів досудового
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розслідування в разі: 1) дійового каяття особи (ст. 45 КК України); 2) примирення винного з
потерпілим (ст. 46); 3) передачі особи на поруки (ст. 47); 4) зміни обстановки (ст. 48);
5) закінчення строків давності (ст. 49). Якщо особа, яка підозрюється або обвинувачується у
вчиненні кримінального правопорушення, у першому випадку визнає себе винною,
щиросердно покається у вчиненому діянні, активно сприятиме розкриттю злочину; у другому
– примириться з потерпілим, відшкодує завдані державі збитки або усуне заподіяну шкоду; у
третьому – визнає себе винною, щиро покається у вчиненому діянні, запевнить трудовий
колектив і суд у своїй бездоганній поведінці в майбутньому; у четвертому – у результаті зміни
обстановки перестала бути суспільно небезпечною або саме діяння втратило суспільну
небезпечність; у п’ятому – має бути звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку із
закінченням строків давності, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, то підозрюваному,
обвинуваченому роз’яснюється право на такий вид звільнення від кримінальної
відповідальності за дотримання ним зазначених умов [4, с. 621]. Тож інститут звільнення від
кримінальної відповідальності можна розглядати як у розрізі кримінального права, так і
кримінального процесу, оскільки застосування кожної закріпленої у законодавстві підстави
звільнення від кримінальної відповідальності одночасно регламентується відповідними як
матеріальними, так і процесуальними нормами.

У цьому дослідженні під компромісом у кримінальному провадженні розуміємо спосіб
вирішення кримінально-правового конфлікту, що забезпечує розв’язання головних завдань
кримінального судочинства та полягає у взаємних поступках сторін кримінального
провадження: компетентні органи звільняють особу, яка вчинила злочин, від кримінальної
відповідальності або пом’якшують покарання, а особа, яка вчинила злочин, вчиняє
передбачені законом дії, спрямовані на розкриття злочину, встановлення осіб, які вчинили
злочин, збирання доказів та відшкодування завданої шкоди.

Відтак, у рамках цього дослідження вбачається за доцільне виокремлення таких
компромісних процедур, передбачених чинним кримінальним процесуальним
законодавством: 1) закриття кримінального провадження судом у зв’язку з дійовим каяттям
та примиренням винного з потерпілим як підставами звільнення особи від кримінальної
відповідальності; 2) кримінальне провадження на підставі угод про примирення між
потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, а також про визнання вини.

Отже, застосування компромісу при вирішенні кримінально-правового конфлікту
можливе лише за певних умов та має відповідати певним вимогам: 1) компромісні процедури
повинні застосовуватися лише в разі, якщо є підстави здійснення кримінального
переслідування та притягнення особи до кримінальної відповідальності; 2) обрання варіанта
компромісного рішення повинно обумовлюватись фактичними обставинами справи за умов
вільного волевиявлення особи, яка вчинила злочин, та усвідомленням нею можливих наслідків
таких компромісних процедур; 3) будь-яка компромісна процедура повинна відповідати
закріпленим КПК України умовам, підставам і порядку її застосування.
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ПCИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СЕРІЙНОГО
ВБИВЦІ

У статті досліджено особливості складання та використання психологічного
портрета невідомого злочинця при розслідуванні злочинів загалом і серійних вбивств
зокрема. Охарактеризовано методику побудови психологічного портрета та порядок
збору і фіксації необхідного доказового матеріалу для його використання у процесі пошуку
невідомого злочинця.

В статье исследуются особенности составления и использования психологического
портрета неизвестного преступника при расследовании преступлений в целом и серийных
убийств в частности. Автором комплексно охарактеризовано методику построения
психологического портрета и порядок сбора и фиксации необходимого
доказательственного материала для его использования в процессе поиска неизвестного
преступника.

The article examines the peculiarities of making and using a psychological portrait of the
unknown criminal when investigating crimes in general and in particular the serial killings.
Author characterized the methodology for constructing complex psychological portrait and
procedure for collecting and fixing the necessary evidentiary material for use in the process of
searching for an unknown perpetrator.

Ключові слова: психологічний портрет, психологічний профіль, серійні вбивства, особа
невідомого злочинця, злочини, вчинені в умовах неочевидності.

Формування в Україні правової демократичної держави передбачає всебічну охорону
прав і свобод кожного громадянина. Кримінально-правова охорона зазначених у Конституції
України невід’ємних прав громадянина набуває особливого значення при розслідуванні фактів
посягання на життя громадян. Аналіз наукового і методичного забезпечення боротьби
зі злочинністю, підвищення її результативності здійснюється через запровадження в діяльність
правоохоронних органів найновіших наукових досліджень і передового досвіду. У зв’язку з
цим виконання завдань з боротьби зі злочинністю неможливе без проведення криміналістами
наукових досліджень, результати яких сприятимуть підвищенню ефективності роботи
правоохоронних органів у розкритті та розслідуванні злочинів.

Зростання злочинності в Україні може бути зупинено поєднанням законодавчих та
організаційних заходів і наукових розробок. Головні завдання, які має розв’язувати наука – це
актуалізація наукового і методичного забезпечення боротьби зі злочинністю, підвищення її
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результативності через запровадження в діяльність правоохоронних органів найновіших
наукових досліджень і передового досвіду. У зв’язку з цим виконання завдань з боротьби зі
злочинністю неможливе без проведення криміналістами наукових досліджень, результати
яких, безперечно, сприятимуть підвищенню ефективності роботи у розкритті та розслідуванні
злочинів. Однією з причин неефективної боротьби з умисними убивствами є недостатнє
дослідження криміналістичного аспекту пошуково-пізнавальної діяльності, зокрема зі
встановлення осіб, які вчинили вбивства та інші тяжкі злочини за умов неочевидності.
Невипадково слідчі одностайно зазначають, що наявні у їхньому розпорядженні методичні
рекомендації мають суттєві недоліки, не містять у достатньому обсязі інформації, необхідної
для їхньої практичної діяльності. Усе це відносить зазначену багатопланову проблему до
переліку актуальних напрямів теоретичних і прикладних криміналістичних досліджень. До
таких досліджень і слід віднести проблеми дослідження психологічних особливостей осіб, які
вчиняють серійні вбивства.

Однією з причин неефективної боротьби з умисними вбивствами є недостатнє дослідження
криміналістичного аспекту пошуково-пізнавальної діяльності, зокрема зі встановлення осіб,
які вчинили вбивства, та інші тяжкі злочини за умов неочевидності. Невипадково слідчі
одностайно зазначають, що наявні у їхньому розпорядженні методичні рекомендації мають
суттєві недоліки, не містять у достатньому обсязі інформації, необхідної для їхньої практичної
діяльності. Усе це відносить зазначену багатопланову проблему до переліку актуальних
напрямів теоретичних і прикладних криміналістичних досліджень. До таких досліджень слід
віднести проблеми дослідження психологічних якостей особи злочинця для розслідування
серійних вбивств та встановлення винних осіб.

Останнім часом, коли значно зростає злочинність, постає необхідність активного
розроблення і впровадження нових форм і методів оперативно-слідчої роботи з метою
підвищення ефективності розслідування складних кримінальних проваджень. Важливою
складовою у процесі розслідування та необхідним компонентом вирішення процесуальних
завдань є вміння правильно виявити суб’єктивну сторону злочину, психологічні особливості
особистості злочинця.

Актуальність дослідження даної проблематики полягає також у тому, що це завдання є
важливим особливо при розслідуванні злочинів з прихованою мотивацією, в умовах повної
або істотної відсутності відомостей про осіб, які вчинили злочин. Значні труднощі нерідко
зустрічаються на шляху ефективної роботи по конкретних кримінальних провадженнях, у
випадках відсутності необхідної інформації по винній особі, яку можна було б покласти в
основу криміналістичних версій і напрямів розслідування та розшуку особи. Дефіцит
інформації в слідчій діяльності може бути заповнений психологічним аналізом злочину, при
якому виявлення психологічних особливостей злочинця досить часто відіграє вирішальне
значення.

Кількість серійних убивств із кожним роком суттєво зростає, проте якість і результативність
їх розслідування залишається на низькому рівні, оскільки їх розслідування – це складна
багатоаспектна проблема, яка ускладнена відсутністю науково обґрунтованої криміналістичної
методики [6].

Основою інформаційної бази розкриття та розслідування вказаних злочинів є місце події.
З урахуванням особливостей осіб, які вчиняють вбивства на сексуальному ґрунті (зокрема,
наявністю в них психопатології), заслуговує на увагу позиція В. В. Седнева і В. А. Рябенка, які
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вказують на наявність зв’язку між слідами і особою, яка їх залишила. Зокрема, вони визначають
чотири психолого-криміналістичних типи місця події: хаотичні, дезорганізовані, впорядковані
й організовані [16]. Обстановка місця події служить засобом вивчення поведінки осіб, які
брали у ній участь. Дані про особу, зібрані на місці події, можуть мати різний характер. Це
можуть бути відомості про стан особи у відповідний період, про виявлені нею вольові риси,
відомості про звички, спосіб життя, про різні психічні властивості її особистості. За допомогою
вказаних та інших даних можна скласти психологічний портрет злочинця. Особа злочинця, її
характер, поведінка, ознаки тощо нерідко так закодовані в ознаках події злочину, слідах і
обставинах зовнішньої кримінальної ситуації, що їх дешифрування і встановлення придатних
для пошуку ознак вимагає застосування спеціальних методів пізнання, серед яких
перспективним, на нашу думку, є розробка методики складання психологічного портрета
злочинця та її використання під час пошуку невідомого злочинця. Визначення, виявлення,
фіксація та використання у практичній слідчій діяльності необхідних психологічних ознак є
досить актуальним завданням новітніх напрямів криміналістики та кримінального процесу.

У кожному конкретному випадку психологічний портрет є результатом комплексного
міждисциплінарного аналізу відображеної в матеріалах провадження кримінальної події.

Спрямованість аналізу даних, які отримані у ході огляду місця події, які містяться у
свідченнях свідків, різних експертних висновках, дає можливість отримати відомості про особу
злочинця, інформацію, що дозволяє створити імовірнісний портрет злочинця з характерними
рисами його психічного та зовнішнього конституційного вигляду, професійною орієнтацією,
стилем життя, захопленнями тощо. Разом з тим, незважаючи на те, що певні напрацювання в
технології складання і використання психологічного портрета злочинця вже існують, вони
носять несистематизований, найчастіше інтуїтивний, емпіричний характер, немає єдиного
трактування самого поняття „психологічний портрет” та його структурних компонентів, не
визначені можливі методи його розробки за матеріалами конкретного кримінального
провадження.

Поняття „психологічний портрет” („психологічне портретування”, „психологічне
профілювання”) вперше було вжите у 1974 р., коли поліція штату Монтана звернулася до ФБР
за допомогою у встановленні виконавця вбивства 7-літньої дівчинки. Сам психологічний
портрет вперше був складений Д. Брасселом у 1957 р. за матеріалами справи Матескі-
„божевільний бомбист”. За радянських часів спроба створення психологічного портрету
вперше реалізована у кримінальних справах Михасевича, який здійснив 33 вбивства, та
Чикатило (53 вбивства) [8, с. 218].

Найбільш суттєвою перешкодою у розвитку даного напряму і широкого застосування
психологічного портрета у практиці розкриття злочинів є специфіка об’єкта дослідження, що
носить міждисциплінарний характер і має складно опосередковану детермінацію. При цьому
основна проблема розробки психологічного портрета невстановленого злочинця в тому, що
основне завдання полягає в поєднанні криміналістичних ознак, які є матеріальними
(об’єктивними) з психологічними ознаками особи злочинця, що є суб’єктивними та не завжди
зовнішньо спостерігаються в елементах злочинної поведінки.

Феномен серійних вбивств завжди цікавив психологів, психіатрів, криміналістів тощо. Адже
видається особливо цікавим те, що люди, які для оточуючих часто здаються абсолютно
нормальними, здатні вчинити жорстоке, зовні нічим не мотивоване вбивство. Останнім часом
спостерігається чітка тенденція до збільшення злочинів такого роду [10].
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За часів СРСР існування таких злочинів замовчувалося і терміни „серія”, „серійність”
з’явилися спочатку в США в 70–80 роках ХХ сторіччя. „Серійність” стосовно вбивств
розуміється як вчинення тим самим злочинцем або однією злочинною групою двох і більше
однотипних або однорідних вбивств на конкретній території і протягом деякого часу, які
пов’язані спільним мотивом [2, с. 67].

В основі розробки пошукового портрета злочинця лежать результати досліджень фахівців
США. Пошуковий психологічний портрет тепер створюється і реалізується в цілях розшуку
злочинців не тільки в Америці (там він отримав назву психологічного профілю), а й у ряді
інших країн Заходу, а також у Росії. Найбільша ефективність використання даного портрета
зафіксована по злочинах проти особистості, вчинених у серійному порядку сексуальними
маніяками. Будучи одним з різновидів криміналістичних уявних моделей, „профіль” („портрет”)
розшукуваного злочинця являє собою систему відомостей про психологічні та інші ознаки
даної особи, істотні з точки зору виявлення та ідентифікації [12].

Ще Ганс Гросс пропонував своєрідний алгоритм розслідування злочинів, які вчинялися
злочинцями з окремої соціальної групи – особами ромської національності. Він обґрунтовано
вважав, що цим особам характерний специфічний комплекс психологічних властивостей, які
обумовлені унікальністю їх життєвого укладу. В основу такої методики покладена ідея про те,
що в слідах злочинної діяльності відображається сукупність психологічних властивостей, яка
притаманна для представників кожної конкретної соціальної групи, і як наслідок – дає
можливість для наступної ідентифікації їх у результаті аналізу слідів на місці злочину [3, с. 466–
472].

Для того щоб зрозуміти злочинну поведінку людини, необхідно проникнути глибоко в
його психологію, тобто скласти психологічний портрет злочинця. Існує декілька видів його
складання:

– британський, у якому основна увага приділяється поведінці злочинця, виявленим
доказам на місці злочину. Основоположник даного підходу Девід Кантер вважав, що люди
зазвичай діють логічно і розумно, і за їхнім чином можна дізнатися і про інші сторони їх
особистості. Схеми поведінки злочинців складаються за наявними доказами і свідченнями
очевидців. Таким чином, британський метод йде від часткового до загального;

– американський підхід до складання психологічного портрета злочинця базується на
статистичних даних, на підставі яких потім дається оцінка особи злочинця, місця і способу
його життя. Цей підхід йде, на відміну від британського, від загального до приватного. Доведено,
що злочинці відрізняються від осіб, які вчиняють злочини, характерними психологічними
особливостями, які і визначають їх злочинну діяльність. Злочинці, як правило, незадоволені
становищем у суспільстві, соціально непристосовані. Вони імпульсивні, що впливає на
спонтанність їх дій, необдуманих вчинків. Норми моралі і права не мають ніякого впливу на
злочинців, вони або не хочуть виконувати вимоги суспільства, або не розуміють, що взагалі
від них хочуть. Злочинці, як правило, не здатні встановлювати контакт з оточуючими, не
можуть дивитися на ситуацію з позиції іншого, занурені в себе, замкнуті та агресивні. Різним
категоріям злочинців перелічені вище психологічні риси притаманні різною мірою. Наприклад,
ґвалтівникам властиві такі риси, як прагнення до домінування, придушення іншої особистості.
Такі злочинці не схильні до самоаналізу, черстві. Ґвалтівникам властива імпульсивність дій,
відчуженість від соціуму. Вбивці також дуже імпульсивні, поведінку вибудовують із
переслідуванням лише своїх інтересів. Злочинці-вбивці абсолютно не цінують життя інших
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людей, не вміють співпереживати. Вони тривожні, підозрілі, мстиві і внутрішньо не зібрані. Їх
психологічний портрет виглядає таким чином: середній вік, до 40 років, раніше судимий кілька
разів, схильний до зловживання алкоголем, агресивний, конфліктний, інтелект нижче
середнього, не впевнений у собі. Треба зазначити, що і в нашій країні, і за кордоном велику
увагу приділяють питанню складання психологічного портрета злочинців. Коректно складений
психологічний портрет має велике значення у провадженні при розслідуванні злочинів [11].

Започаткована у ФБР США процедура створення „психологічного профілю” злочинця,
яка часто застосовується та сприяє активному розшуку злочинців, складає п’ять етапів:

– ретельне вивчення або аналіз природи та сутності злочину і типів осіб (типологія осіб,
які вчинили діяння в минулому);

– ретельний аналіз місця події;
– поглиблене вивчення оточення, занять та захоплень жертви (жертв) і підозрюваного;
– формування можливих мотивуючих факторів усіх задіяних у розслідуванні осіб;
– описання злочинця (на підставі зовнішніх проявів поведінки його можливої психологічної

сутності) [4, с. 23].
У зазначеному „психологічному профілі” спеціаліст-психолог може описати та оцінити

наступні характеристики злочинця: стать, вікові рамки; наявність (відсутність) родини; рід
занять та рівень освіти; реакцію на ситуацію розслідування та допиту; рівень сексуальної
зрілості, чи може вчинити знову аналогічний злочин та ін. На підставі складення пошукового
портрета злочинця спеціаліст розробляє рекомендації щодо використання інформації, яка
закладена у „профілі”: як встановити злочинця і як тактично правильно його допитати з
урахуванням його особистих ознак. У подальшому отримана від психолога інформація
використовується під час проведення обшуків за місцем проживання і роботи підозрюваного
(для вилучення предметів, які свідчать про злочинну діяльність особи та ін.), допиту свідків з
оточення підозрюваного та ін. [17].

Останнім часом приділяють дедалі більшу увагу питанню складання психологічного
портрета науковці та практики. Однак  воно залишається не досить розробленим, оскільки в
Україні є лише кілька відомих випадків психологічного портретування. Варто погодитись з
І. Охріменком, що залучення до розкриття тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів
спеціаліста психолога-аналітика (як це практикується у США, а останніми роками в Республіці
Польща та Російській Федерації) вкрай необхідне, оскільки його участь у розкритті злочинів
даної категорії підвищить якість досудового розслідування, сприятиме виконанню завдань
кримінального судочинства [7, с. 122].

Необхідність у розробці психологічного портрета злочинця актуальна, в першу чергу, при
розслідуванні певної категорії неочевидних злочинів, а саме: вбивств на сексуальному ґрунті
з ознаками садистського катування жертви; убивств з посмертними колотими і різаними
пораненнями; вбивств, які містять ознаки маніпуляцій злочинця з трупом жертви; безмотивних
підпалів і вибухів; зґвалтувань тощо. У цьому випадку пошук ознак злочинця здійснюється
найчастіше тільки виходячи зі слідів і обставин злочину. Їх психологічний аналіз у рамках
методики складання психологічного портрета злочинця здатний ініціювати продуктивні версії
за його ознаками, які дозволяють звужувати коло розшуку осіб, а також виявляти винного
серед осіб, які потрапили в поле зору слідства. З урахуванням цих вимог у портрет злочинця
фахівці рекомендують враховувати такі дані: 1) загальну характеристику особи та переважну
мотивацію злочинів; 2) індивідуальні ознаки особи – звички, схильності, навички та інші;
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3) вік; 4) район місця проживання; 5) район місця роботи, служби, навчання; 6) характеристики
місця ймовірного перебування; 7) рівень освіти та професійної кваліфікації; 8) рід занять;
9) особливості походження (батьківської сім’ї) і особистої історії життя; 10) сімейний стан;
11) наявність дітей; 12) ставлення до окремих видів діяльності – до служби в армії, спорту,
медицини, роботи з людьми тощо; 13) наявність минулої судимості; 14) наявність психічної
чи іншої патології; 15) антропологічні та динамічні характеристики особи (тип зовнішності,
статура, пантоміміка тощо). Крім зазначених, можуть бути наведені й інші дані [9].

Концептуально психологічний портрет злочинця будується на основі теоретичного
положення про особистісну детермінованість поведінки злочинця. При цьому мають місце
два підходи до встановлення зв’язку між ознаками злочину та злочинця:

– статистичний підхід, який ґрунтується на існуючій статистиці сполучень ознак злочинця
з ознаками криміналістичної характеристики злочину (їх сукупності), виявленої за аналогічною
категорії розкритих проваджень. Він активно використовується в практиці слідчо-розшукової
діяльності поліції США, Англії, Голландії та деяких інших країн. Недолік даного підходу –
відсутність змістовних суджень з приводу виведених ознак злочинця. Водночас найменш
статистично імовірна певна ознака може виявитися найбільш достовірною та
інформативною [9];

– аналітико-психологічний підхід, який націлений на дослідження суб’єктивно-
особистісного змісту дій злочинця, виходячи з чого висувається аргументована версія за
його ознаками. Інакше кажучи, зв’язок ознак особи з ознаками поведінки тут опосередковано
їх психологічним, смисловим взаємозв’язком [1; 14, с. 55].

Встановлення психологічного (суб’єктивного) змісту дій злочинця дозволяє аргументовано
висунути версію про ознаки особи, яка вчинила злочин. Водночас необхідно визнати, що
існує ризик отримання спотворених результатів при аналізі делікту методом „психологічного
портрета” [5, с. 413]. Об’єктивність висновків про ознаки особи злочинця у психологічному
портреті забезпечується рядом загальних правил аналізу матеріалів кримінального
провадження:

1. Відмова від передчасних узагальнень і висновків.
2. Варіативність припущень. Є. І. Регірер, вивчаючи розвиток здібностей дослідника,

зазначив, що він „... повинен тримати свою уяву „ на прив’язі”, поступово охолоджуючи себе
судженнями про можливість ступеня ймовірності, необхідно частіше розглядати всякі
припущення: „якби”, „ припустимо, що” та інші передбачувані ситуації, пов’язані з деяким
ризиком думки ” [13].

3. Багаторазовість спостережень (повторюваність) проявів особливостей особистості в
інших обставинах і діях. Ця вимога передбачає враховувати те, що „... одна і та ж форма
поведінки є, з одного боку, реалізацією багатьох індивідуально-особистісних тенденцій та
особливостей, з іншого – має різні об’єктивні відображення-сліди. Тому зробити висновок
про ту чи іншу особливість особистості передбачуваного злочинця можна лише на основі
аналізу багатьох форм його поведінки, відображених у різних криміналістичних елементах
злочину ” [15, с. 15].

4. Контроль за допомогою інших методів дослідження.
5. Виявлення протиріч у логіці дій злочинця, обставин події і їх між собою, шукаючи їм

пояснення, не виключаючи можливість інсценування.
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6. Системності. Окремі об’єкти об’єднуються в системи, комплекси, обумовлені сутністю
досліджуваних явищ, з дотриманням такого порядку „спостереження”, щоб ні один істотний
для розслідування об’єкт не залишився поза полем уваги. При цьому оцінюється значення
одного факту в системі інших фактів. Нове знання – висновок зіставляється з відомим та
іншими вивідними знаннями. При альтернативних гіпотезах про особистість перевага
віддається тій, яка знаходить великі підстави в сукупності обставин злочину. „Реконструкція
тим успішніша, чим більше інформації про взаємозв’язки між усіма елементами
події” [15, с. 15].

Отже, встановлення особи, яка вчинила злочин, є частиною діяльності по розслідуванню
злочину. Успішне розслідування конкретного злочину багато в чому залежить від розробки
типології особистості злочинця. В останні роки в діяльності правоохоронних органів став
застосовуватися метод формування психологічного портрета, складання якого безпосередньо
залежить від досліджень особи злочинця, зокрема серійного. Необхідний для складання
портрета злочинця матеріал та дані можна отримати в першу чергу шляхом ретельного
вивчення жертви і місця вчинення злочину.

Таким чином, зазначимо, що розслідування злочинів – найважливіша складова частина
діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю, що має на меті захист життя,
здоров’я, прав і свобод людини та громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства
і держави від злочинних посягань, а також запобігання злочинів. Розслідування злочинів
полягає головним чином у виявленні ознак злочину та осіб, що його вчинили, і вимагає
вмілого застосування необхідних сил, засобів і методів. Правильне проведення розслідування
злочинів забезпечує успіх усієї роботи зі збирання, дослідження, оцінки і використання доказів
як на початковому етапі розслідування, так і в подальшому. Викладене свідчить, що
результативність розслідування серійних убивств пов’язана зі створенням відповідної
криміналістичної методики розслідування злочинів зазначеної категорії, залученням до
розслідування спеціалістів-психологів та створенням спеціальних слідчо-оперативних груп,
на які повинно бути покладено розслідування проваджень вказаної категорії.

Виходячи з наведеного вище дослідження, першочергове значення при розслідуванні
серійних вбивств та інших неочевидних злочинів має виявлення осіб, які вчинили ці злочини.
Успішне вирішення та виявлення зазначених осіб забезпечується оперативністю реагування
на заяви і повідомлення про злочини, тісною взаємодією працівників правоохоронних органів
з іншими органами державної влади та спеціалістами і експертами, якісним проведенням
слідчих та інших процесуальних дій на місці вчинення злочину, максимально повним
використанням сил і засобів усіх служб і підрозділів органів внутрішніх справ, які беруть
участь у процесі розслідування злочинів, здійсненням глибокого аналізу вихідної інформації
для побудови слідчих і розшукових версій і визначенні комплексу заходів щодо їх перевірки,
активного використання для встановлення причетності до злочину криміналістичних обліків,
широким застосуванням науково-технічних засобів.

Підсумовуючи, слід зазначити, що проблемі наукових розробок у галузі складання та
використання психологічного портрета невідомого злочинця в Україні у процесі розслідування
злочинів загалом та серійних зокрема приділяється недостатньо уваги. На нашу думку,
необхідно розробити Методичні рекомендації по боротьбі із серійними вбивствами;
змоделювати комплексний зразок побудови типового криміналістичного портрета серійних
вбивць для користування при розслідуванні; ввести у навчальні програми з криміналістики
навчальних закладів вивчення окремих тем, що стосуються криміналістичного моделювання
психологічних портретів невідомих злочинців.
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ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ВИКОРИСТАННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ

СУДОЧИНСТВІ
У статті висвітлено окремі історичні аспекти розвитку інституту використання

спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень. На основі аналізу
нормативно-правової регламентації даного питання виокремлено їх окремі етапи
становлення та наукового обґрунтування.

В статье освещены отдельные исторические аспекты развития института
использования специальных знаний при расследовании уголовных преступлений. На основе
анализа нормативно-правовой регламентации данного вопроса выделены их отдельные
этапы становления и научного обоснования.

The article highlights some of the historical aspects of the use of the Institute of expertise in
the investigation of criminal offenses. Based on the analysis of legal regulation of the matter,
determined their individual stages of development and scientific justification.

Ключові слова: використання спеціальних знань, інститут, кримінальне судочинство,
науково-технічні засоби та методи.

На сучасному етапі розвитку кримінального судочинства інститут експертизи має вагоме
значення для розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, оскільки всебічно та
об’єктивно встановити істину по справі неможливо без застосування спеціальних знань і
технічних способів. Від того, наскільки активно судові експертні установи використовують
сучасні досягнення науково-технічного прогресу й спеціальні знання під час вирішення
основних завдань судочинства, напряму залежать забезпечення правопорядку та успіх в
усуненні антисуспільних явищ на території країни. Історичний розвиток цієї галузі в нашій
державі доводить, що пройдений шлях став роками пошуків і самовідданої праці експертів,
спрямованої на створення наукового важеля встановлення істини у справі правосуддя.
Відповідно дана проблематика є досить актуальною і в умовах сьогодення.

Обізнані особи діяли у кримінальному судочинстві з давніх часів. У стародавньому
правовому документі – індійській „книзі законів Ману”, розслідування порівнюється з діями
мисливця, який шукає здобич за слідом крові: „як мисливець шукає слід тварини по краплинах
крові, так царю потрібно виявити слід дхарми, проводячи розслідування” [1, c. 150].

© Лазебний А. М., 2013
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Початковою формою використання спеціальних знань була практика народних слідопитів.
Г. Гросс розповів про особливу касту слідопитів – „кхоях”, які займалися розшуком злочинців
в Індії [2, с. 624–625].

В Австралії слідопити – „трекери” займались розшуком викраденої худоби або яка
заблукала і розшуком злочинців за слідами, залишеними ними на місці злочину [3, с. 5–6].

Спеціальні знання використовувалися не тільки слідопитами, але й спеціалістами для
встановлення причини смерті, при розслідуванні злочинів проти життя і здоров’я. Збереглися
дані про те, що тіло вбитого Ю. Цезаря оглянув лікар Актістій, який встановив, що поранення
було смертельним [4, с. 10].

Відомий пам’ятник китайської судової медицини „Сі-юань-лу”, написаний в 1247 р., де
згадувалися правила огляду покійника. Є також історичні дані про те, що в Китаї для ідентифікації
особи відбитки пальців використовувалися ще з часів Танської династії, а в період Сунської
династії (900–1278) вони фігурували вже у кримінальних процесах [4, с. 4].

Перший про використання знань обізнаних осіб у російському судочинстві відновиться
до XVII ст. Соборне уложення 1646 р. не тільки признає злочином підробку документів,
виготовлення фальшивих грошей, шахрайство з дорогоцінними металами, але і детально
описує можливі способи їх здійснення. Виникає впевненість у тому, що на практиці в той час
вже існувала ціла система перевірки достовірності документів і виявлення фальшивок [5, с. 10].

З XVII ст. у Росії почали проводитися освідування людей для встановлення характеру
тілесних ушкоджень, зустрічається опис огляду трупа, прослідковуються перші випадки
звернення до спеціальних знань лікарів для встановлення душевного стану. У цей час
проводиться дослідження речовин на предмет встановлення їх отруйних властивостей, де
використовувалися спеціальні знання лікарів та аптекарів (у випадку підозри на смерть від
отруєння, по справах про незаконне лікування і незаконну реалізацію різних лікарських
препаратів тощо) [6, с. 132].

До XIX ст. правова регламентація використання спеціальних знань існувала у вигляді
окремих вимог, які належали до діяльності обізнаних осіб, переважно лікарів.

Подальше розширення законодавчої регламентації використання спеціальних знань було
здійснено Петром І у військовому Артикулі 1715 р. (за деякими даними 1716 р.), де в ст. 154
вказувалось про проведення судово-медичної експертизи, зокрема, як метод дослідження –
розтин трупів встановлювався порядок оформлення і вводилася присяга [7, с. 132]

У 1722–1723 р. покладено початок законодавчої регламентації психіатричної експертизи в
Росії (Указ від 6 квітня 1722 р „Про освідування дурачків в Сенаті”) [7, с. 149].

Пізніше у „Збірнику законів кримінальних 1832 року” у кримінальний процес вводиться
поняття „знаючих людей”. Так, у ст. 197 Збірника показання знаючих осіб прямо визнаються
доказами по кримінальних справах. Інститут знаючих осіб отримав подальший розвиток у
Статуті кримінального судочинства 1864 р. У цьому документі вказані не тільки особи, які
можуть бути запрошені як „знаючі особи” – лікарі, професори, вчителі, техніки, фінансисти
та особи, які за рахунок тривалих занять з будь-якої служби чи частини отримували особливий
досвід [8, с. 46], а й визначені вимоги до їх кваліфікації.

Таким чином, появився перелік знаючих осіб, визначені причини їх відводу,
обумовлювалась можливість ініціативи знаючих осіб, порядок призначення і проведення
дослідження.
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За розвитком науки слідкує процес введення окремих наукових розробок у практику
розкриття та розслідування злочинів і, відповідно, притягнення знаючих осіб до цієї роботи. У
кінці XIX – на початку XX ст. встановилася назва діяльності, у якій „знаючі люди” застосовують
свої знання у кримінальному судочинстві, – експертиза.

Термін „експертиза” походить від латинського „expertus”, що означає знаючий. Початком
введення і поширення науково-технічних досягнень для кримінального судочинства можна
вважати випуск посібника П. В. Макалинського „Керівництво для судових слідчих” (1871), де
вже рекомендувалося використовувати „знаряддя вимірювання” [9, с. 259], а також моделювати
сліди ніг, роблячи з них знімки. Після винаходу фотографії з’явилася можливість фіксації
слідів, дослідження документів.

Величезний вклад у використання наукових досягнень при розслідуванні злочинів був
внесений Є. Ф. Буринським. У 1889 році ним була відкрита судово-фотографічна лабораторія
при прокуророві Петербурзької судової палати. Це був перший спеціальний криміналістичний
заклад у Росії.

Є. Ф. Буринський був основоположником нового процесу використання спеціальних
технічних знань не тільки в сфері фотографії, дослідження документів, а й обґрунтував
необхідність науково-дослідницького підходу для пошуку нових шляхів вирішення завдань
кримінального судочинства. Пізніше це призвело до більш широкого використання у
кримінальному судочинстві сучасних досягнень різних наук.

Слідчим і судовим органам були необхідні нові наукові методи, прийоми та засоби боротьби
зі злочинністю, які розвивалися паралельно з науково-технічним прогресом. Відомі
дослідження, які проводилися в межах кримінального судочинства Д. І. Мєндєлєєвим,
А. М. Бутлєровим, Н. М. Зініним та іншими вченими. Використовувався іноземний досвід
наукового відкриття і розробки в сфері дактилоскопії (В. Гершеля, Г. Фолдса, Ф. Гальтона),
антропометрії (А. Бертільона), систематизації засобів і методів збирання доказів, організації і
здійснення розслідування (Г. Гросса).

Виникла необхідність створення закладу, який спеціалізувався б на проведенні досліджень
безпосередньо для потреб кримінального судочинства. Таким закладом став у 1912 р. кабінет
науково-судової експертизи при прокурору Санкт-Петербурзької судової палати.

Із припиненням функціонування Державної судово-фотографічної лабораторії при
прокурору Судової палати в Петербурзі у 1912 році (1913 року – при прокурору Московської,
а 1914 року – при прокурорах Київської та Одеської судових палатах) таким закладом став
кабінет (камера) науково-судової експертизи, що мав фотографічний, кримінально-технічний
та хімічний відділи [10, с. 355].

Застосовуючи методи фотографії, дактилоскопії, хімії, мікрохімії, Київський КНСЕ
керувався Інструкцією керуючому кабінетом науково-судової експертизи при прокурору
Санкт-Петербурзької судової палати і його помічникам, затвердженою 3 листопада 1912 року,
яка серед функціональних обов’язків співробітників кабінетів передбачала й застосування
наукових методів і технічних засобів.

В обов’язки працівників даних кабінетів входило, крім виконання досліджень у
лабораторіях, виїжджати на місця злочинів і застосовувати науково-технічні засоби для
збирання доказів. Таким чином, ці працівники виконували роль і спеціаліста, і експерта. З
моменту створення кабінетів активізувалось виконання судових експертиз. Так, працівники
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петербурзького кабінету за перший рік його існування виконали 365 різних досліджень (272
по кримінальних справах і 93 по цивільних).

Обслуговуючи Київську, Харківську і Варшавську судові палати, 1914 року київський
кабінет провів 204, 1915-го – 240, 1916-го – 123, а 1917 року – 140 експертиз [10, с. 70]

Внесок у розвиток вітчизняної судової експертизи, зроблений Київським кабінетом
дореволюційного періоду, може вважатися безцінним: його діяльність віддзеркалила початок
застосування здобутків науки в криміналістиці, під час якого застарілі прийоми, що
застосовувалися „випадковими” в експертній справі людьми, було замінено науковими
методами, які ґрунтувалися на використанні новітніх досягнень техніки та природничих наук.

У 1917 р. дореволюційна судова система була ліквідована, а разом з нею закрилися експертні
заклади, дактилоскопічні бюро та інші криміналістичні заклади.

Однак через деякий час стало зрозуміло, що без застосування наукових досягнень у роботі
з розслідування злочинів не обійтись. 4 березня 1919 р. при Центророзшуку був створений
кабінет судової експертизи. Почали з’являтися науково-технічні кабінети в губерніях та
областях, заклади кримінального розшуку, судово-медичні заклади, які ввійшли в систему
органів охорони здоров’я. Судово-психіатрична експертиза отримала самостійне направлення.
Створюються самостійні науково-технічні заклади системи НКВС СРСР.

У цей час були створені науково-технічні відділи, управління кримінального розшуку в
республіках та Москві, а також на місцях, центральне бюро дактилоскопічної реєстрації, яке
надавало широку науково-практичну допомогу органам слідства і суду.

10 липня 1923 року Радою Народних Комісарів УРСР затверджено Положення про краєві
кабінети науково-судової експертизи в містах Києві, Харкові та Одесі.

Схвалено Інструкцію крайовим кабінетам науково-судової експертизи, „для підмоги
органам слідчої влади” до встановлення злочину проводити різні науково-технічні досліди
шляхом застосування фотографії, мікрофотографії, дактилоскопії, хімії та інших наукових
методів. До відання Київського кабінету НСЕ було віднесено справи, що виникали та
розглядалися на Київщині, Чернігівщині та Волині.

У слідчо-судову практику швидко впроваджувалися нові науково-технічні засоби і прийоми.
У зв’язку з розширенням функцій Положенням про судоустрій УРСР, прийнятим 23 жовтня
1925 року, кабінети науково-судової експертизи реорганізовано в Київський, Харківський та
Одеський інститути науково-судової експертизи.

У період 40-х рр. XX ст. на території СРСР нараховувалося вже 30 науково-технічних відділень
і груп, видавалось чимало західної методологічної літератури. Зокрема цьому питанню
приділяли увагу А. Гельвіч, Г. Шнейкерт, С. Оттоленга, Г. Гросс та інші науковці.

У цей час визначається термін „експерт” і закріплюється в перших кримінально-
процесуальних кодексах 1922 і 1923 років.

У ст. 63 КПК від 16 лютого 1923 р. вказується, що „експерти визиваються у випадках, коли
при розслідуванні або при розгляді справи необхідні спеціальні знання в науці, мистецтві та
ремеслі”. Кодексом передбачено, що експерт має право знайомитися з обставинами справи,
знання яких йому необхідні для висновку, бути присутнім у залі судового засідання. Висновок
експерта визнано одним із видів доказів, слідчий має право не погоджуватися з висновком
експерта, призначати додаткові експертизи тощо.

Було зазначено, що висновок експерта, як і інші докази, підлягає перевірці та оцінці судом.
Разом з тим висновок не міг бути відкинутий без зазначення мотивів. У частині 3 ст. 298 КПК
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1923 р. визначено, що „висновок експертів для суду не обов’язковий, але незгода з експертизою
повинна бути їм детально мотивована у вироці або особливому визначенні”.

У КПК 1923 р. введено ще одне важливе положення – закон призначив за експертом право
відмовитися від проведення експертизи, якщо матеріали, які йому надавалися, є недостатніми.

Суть і природа експертизи в цей період не викликає ніяких суперечливих думок як і до
революції, але до загальноприйнятої думки на експертизу прийшли не відразу.

Ряд учених, таких як професор Б. Д. Сперанський, ставили експерта або на місце суду, або
допускали втручання експерта у з’ясуванні питань, які може вирішувати тільки суд. Так, у
1925 р. Б. Д. Сперанський запропонував розділити експертизу на три категорії:

1) експертиза встановлена (передбачалось встановлення злочинного діяння і винуватості,
а також включення всіх технічних експертиз, при проведенні яких експерт виступає як учений
помічник слідчого або судді);

2) експертиза визначальна, ціль якої полягає в дослідженні ознак юридичного складу
діяння, наприклад ознак, класифікуючих даний злочин;

3) експертиза кваліфікаційна, яка повинна призначатися для встановлення соціальної
безпеки обвинуваченого навіть щодо встановлення стосовно нього міри захисту.

У 20-х роках проти єдиного поняття експертизи виступив Якимов. Він фактично висловив
припущення Л. Є. Володимирова про поділ експертів, запрошених для вирішення спеціальних
питань, на дві категорії: наукових експертів, які вирішують питання на основі науки; довідкових
експертів, які надають дослідні дані, необхідні по справі із галузі мистецтва, ремесла, промисла
або заняття.

Пізніше в радянській юридичній літературі і судовій практиці закріпиться погляд на висновок
експерта як на самостійне джерело доказів, який відрізняється від інших доказів тим, що дані,
отримані від нього, встановлюються на основі спеціальних знань.

Звернення до різних спеціалістів при розслідуванні кримінальних справ стримувало
подальшу розробку і вирішення проблем використання спеціальних знань. У цей час експертні
заклади утворилися в системі НКВС, з одного боку, а з іншого – у юридичних інститутах
з’явилися навчальні лабораторії.

У 1944 р. в Москві створюється Центральна криміналістична лабораторія Міністерства
юстиції СРСР, яка потім стала частиною Всесоюзного інституту юридичних наук (з 1946 р.).

Згодом відновилася робота судово-експертних установ у Києві та Харкові. 2 червня 1944
року їх перейменували на науково-дослідні інститути судової експертизи (НДІСЕ).

Післявоєнний період розвитку НДІСЕ тривав на тлі відбудови зруйнованого господарства
України, зростання злочинності й подальшого розширення мережі судово-експертних установ.

У 1962 р. на базі Центральної криміналістичної лабораторії формується Центральний НДІ
судових експертиз, який після утворення в 1970 р. Міністерства юстиції СРСР отримав назву
Всесоюзного науково-дослідного інституту судових експертиз. Незважаючи на незначну
кількість, криміналістичні підрозділи надавали відчутну допомогу оперативно-слідчим
підрозділам у розкритті злочинів. На працівників експертно-криміналістичної служби
покладалося завдання навчити особовий склад карного розшуку, підрозділів боротьби з
розкраданням соціалістичної власності, слідства та інших служб застосування науково-
технічних засобів і методів у практичній діяльності. З цією метою на місцях утворювалися
криміналістичні класи і полігони, експерти систематично проводили заняття з оперативно-
слідчими працівниками.
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У 1989 році Експертно-криміналістичний відділ МВС УРСР знову реорганізовано в
Управління – почався процес поступового зміщення позицій експертно-криміналістичної
служби у боротьбі зі злочинністю. Розширено мережу спеціальних лабораторій.

Починаючи з 90-х років експертно-криміналістична служба зміцнилася організаційно. У
травні 1991 року затверджено Положення про Експертно-криміналістичне управління, а також
Типове положення про експертно-криміналістичний відділ, відділення обласних УВС, УВСТ.
Суттєво збільшено їх кількість та вдосконалено нормативно-правову регламентацію діяльності
служби. Наказом МВС України від 9 березня 1992 року № 140 затверджено Положення про
діяльність експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ.

Кінець 90-х років ХХ ст. ознаменувався початком кардинальних змін системи техніко-
криміналістичного та судово-експертного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
з виявлення, запобігання, розкриття та розслідування злочинів. Постановою Кабінету Міністрів
України від 6 травня 1998 року № 617 на базі Експертно-кримінального управління, Центру
криміналістичних досліджень і Вибухотехнічної служби утворено Державний науково-
дослідний експертно-криміналістичний центр (ДНДЕЦК) МВС України [11, с. 10].

Наказом МВС України від 18 січня 1999 року № 30 затверджено Положення про Державний
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України та його штати, а також
Типове положення про Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС
України в Криму, м. Київ та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополь та  їх
Типову структуру.

Заключним етапом масштабних перетворень стало утворення, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 988, Експертної служби МВС України
як системи експертних підрозділів, до якої ввійшли ДНДЕКЦ та НДЕКЦ.

Результатом активної міжнародної професійної співпраці стало набуття ДНДЕКЦ у
2002 році членства в Європейській мережі судово-експертних установ (ENFSI). Під патронатом
цієї авторитетної міжнародної організації та Міністерства юстиції США здійснюються заходи
щодо акредитації лабораторій Експертної служби МВС України за міжнародним стандартом
ISO/IES 17025.

З 2014 року ДНДЕКЦ є державним органом сертифікації продукції: спортивної та
мисливської вогнепальної зброї, набоїв до неї, а також побутових піротехнічних засобів.

На сьогодні лабораторії оснащено сучасними приладами, які надають змогу застосовувати
передові технології і новітні методики експертних досліджень. Зокрема, починає формуватися
мережа лабораторій з дослідження біологічних об’єктів методом ДНК-аналізу.

Відповідно до потреб практики спектр експертних проваджень розширено до понад 50 видів.
За останні роки впроваджено комп’ютерно-технічні, економічні, товарознавчі,
мистецтвознавчі, пожежно-технічні, молекулярно-генетичні дослідження у сфері
інтелектуальної власності, технічного стану транспортних засобів [12, с. 70].

Результатом динамічних перетворень стало створення потужної системи техніко-
криміналістичного та судово-експертного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.
На сьогодні Експертна служба МВС України забезпечує майже 80 % потреб досудового і
судового слідства у проведенні експертиз з кримінальних справ. Щороку фахівцями
проводиться понад 700 тис. експертиз і досліджень, за їх допомогою розкривається кожний
другий злочин загального кримінального напряму.
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Завдяки експертам-криміналістам щорічно виявляється у середньому 5 тис. спроб
легалізації автомобілів зі зміненими ідентифікаційними номерами або за підробленими
документами, знешкоджуються сотні вибухонебезпечних об’єктів. Зміцнюється авторитет
Експертної служби МВС України, зростає престиж професії експерта-криміналіста.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ
ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДУ
У статті розглянуто сучасний стан щодо розшуку осіб, які переховуються від органів

досудового розслідування та суду, а також головні проблеми в організації розшуку таких
осіб правоохоронними органами.

В статье рассмотрено современное состояние относительно розыска лиц, которые
скрываются от досудебного расследования и суда, а также основные проблемы в
организации розыска таких лиц правоохранительными органами.

There are considered the real condition in the area of looking for persons who hide from
prejudicial inquiry and courts in the article. The main organizational problems of investigation
concerning such people in the law enrocement authorities are described by the author

Ключові слова: розшук підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; підстави здійснення
розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду; організація розшуку підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного; недоліки організації розшуку осіб, які переховуються від
слідства та суду; інформація, що свідчить про переховування осіб від органів досудового
розслідування та суду.

Окремим самостійним напрямом в організації діяльності правоохоронних органів України,
який потребує спеціального дослідження, є встановлення місця знаходження осіб, які
переховуються від органів досудового розслідування та суду. Крім вищезазначених осіб,
поширеними стали випадки оголошення в розшук осіб, які ухиляються від відбування
кримінального покарання. Щодо таких осіб, як правило, після винесення обвинувального
вироку і до вступу його в законну силу застосовується запобіжний захід, не пов’язаний із
триманням під вартою чи домашнім арештом, що певною мірою сприяє переховуванню їх
від органів виконання кримінального покарання і, відповідно, неможливості застосування
щодо них такого покарання.

Щорічно в Україні правоохоронні органи оголошують у розшук значну кількість осіб.
Здебільшого переховування таких осіб призводить до призупинення проведення досудового
розслідування чи розгляду справи у суді. Так, за даними МВС України, у 2007 р. з підстав
розшуку осіб було зупинено провадженням 6 684 кримінальні справи; 2008 р. – 6 622; 2009 р.
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– 6 063; 2010 р. – 5 613; 2011 р. – 4 719 відповідно. Враховуючи те, що розшук окремих осіб
продовжується декілька років, у 2011 р. правоохоронними органами проводилися заходи
щодо розшуку майже 34,5 тис. осіб, які переховувалися від органів досудового розслідування
та суду. На березень 2012 року в розшуку перебувало близько 18,9 тис. осіб, у тому числі
більше 11 тис. осіб – оголошених у розшук слідчими органів внутрішніх справ.

Окремі аспекти організації та проведення розшуку підозрюваних, обвинувачених знайшли
відображення у наукових дослідженнях, у тому числі і дисертаційних роботах [1–2]. Однак,
враховуючи складність зазначеного напряму, є невирішені проблеми, які ускладнюють роботу
правоохоронних органів щодо безпосереднього здійснення розшуку таких осіб.

Увага до цього напряму діяльності правоохоронних органів викликана необхідністю
усунення ряду проблем з організації розшуку, удосконалення тактики пошуку таких осіб,
виокремлення та аналізу складових криміналістичного забезпечення даного процесу.

Переховування осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, від органів досудового
розслідування та суду має спрямування на уникнення кримінальної відповідальності та
покарання за вчинене діяння, відтермінування можливості проведення досудового
розслідування або настання терміну закінчення давності притягнення їх до кримінальної
відповідальності тощо. Як свідчить аналіз діяльності правоохоронних органів, проблема
організації розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, є
багатоаспектною і полягає, з одного боку, у недоліках чинного кримінального процесуального
законодавства. З іншого – збільшення кількості осіб, що переховуються від органів досудового
розслідування та суду, пов’язане з недосконалим рівнем організації діяльності правоохоронних
органів, високим рівнем корупції судової системи тощо. У більшості випадків стосовно осіб,
які переховуються від органів досудового розслідування, перед судом ставилося питання про
застосування до них запобіжного заходу тримання під вартою, але з різних причин до таких
осіб були застосовані інші запобіжні заходи. На рівень ефективності організації діяльності
правоохоронних органів щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, та
встановлення їх місця знаходження впливає також недостатня забезпеченість їх діяльності
відповідними криміналістичними рекомендаціями, відсутність спеціальних наукових досліджень
у цьому напрямі.

Ефективність роботи правоохоронних органів щодо встановлення осіб, які перебувають у
розшуку, залежить від багатьох чинників. У середньому в Україні питома вага розшуканих
осіб, що перебували в розшуку, у 2011 р. становила близько 40 %. В окремих регіонах України
цей показник був нижчим від загальнодержавного (Львівській (28,2 %), Харківській (33,7 %),
Чернівецькій (33,97 %), Донецькій (35,5 %), Івано-Франківській (35,8 %), Луганській (35,9 %),
Одеській (36,7 %), Київській областях (37,3 %), в АР Крим (35,6 %) та місті Києві (35,8 %).

Організація розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та
суду, характеризується наявністю різних проблем, зокрема, нормативно-правового,
організаційного, технічного характеру. Прийняття Кримінального процесуального кодексу
України у 2012 р. та зміна багатьох положень здійснення досудового розслідування залишило
невирішеними ряд проблемних питань у практиці його застосування. Так, з одного боку,
Кримінальний процесуальний кодекс України (ст. 281 КК України) визначає, якщо під час
досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідомо, то слідчий, прокурор
оголошує його розшук. Особливості процесуальної регламентації оголошення розшуку
обвинуваченого визначаються положеннями ст. 335 КПК України. При цьому необхідно
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зазначити, що законодавець не звертає уваги на мотиви та причини переховування осіб, щодо
яких оголошується розшук.

Однак лише нормативно-правове визначення можливості оголошення підозрюваного
(обвинуваченого, підсудного) в розшук ще не повністю вирішує всі існуючі проблеми, які
виникають у ході фактичного здійснення розшуку таких осіб правоохоронними органами. Це
стосується, зокрема, проблем обрання запобіжного заходу у разі фактичного встановлення
місця знаходження осіб, що переховуються від органів досудового розслідування та суду,
заборони розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
за відсутності підозрюваного та ін. Кримінальний процесуальний кодекс України (ст. 188 КПК
України) певною мірою вирішує цю проблему, надаючи прокурору, слідчому, за погодженням
з прокурором, право звернутися з відповідним клопотанням про дозвіл на затримання
підозрюваного, обвинуваченого для приводу його і розгляду питання щодо застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак виникають проблеми щодо
обмеження терміну дії такого дозволу на затримання, а також особливостей переміщення
(етапування) затриманої особи у разі її затримання поза територією проведення досудового
розслідування.

Необхідно зазначити, що розшук осіб правоохоронними органами здійснюється за трьома
головними напрямами: 1) після вчинення злочину особа переховується і місцезнаходження
невідоме, при цьому правоохоронними органами встановлені дані, що свідчать про вчинення
злочину конкретною особою, яку оголошено в розшук; 2) після оголошення про підозру
щодо конкретної особи обраний запобіжний захід, який не пов’язаний із триманням під вартою,
при цьому особа порушила зобов’язання та переховується від органів досудового
розслідування та суду; 3) після винесення обвинувального вироку і до вступу його в законну
силу щодо особи був застосований запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою
чи домашнім арештом і особа порушила зобов’язання та переховується від органів виконання
кримінальних покарань.

Важко виокремити причини, що спонукають окремих осіб до порушення вимог обраних
раніше щодо них запобіжних заходів і переховуватися від органів досудового розслідування та
суду. Результати аналізу практики органів внутрішніх справ щодо організації розшуку осіб,
які переховуються від органів досудового розслідування та суду, свідчать про наявність окремих
проблем, що фактично сприяють поширенню фактів переховування підозрюваних
(обвинувачених, підсудних). Зокрема, зазначене вище є результатом обрання щодо
підозрюваного (обвинуваченого, підсудного) запобіжного заходу, який не пов’язаний із
триманням його під вартою. Особливо це стосується осіб, які вчинили тяжкі та особливо
тяжкі злочини і до яких були застосовані запобіжні заходи, що дали змогу їм переховуватися
від органів досудового розслідування та суду. Так, на початок 2012 р. у розшук в Україні було
оголошено 420 осіб, що вчинили умисні вбивства; 600 – тяжкі тілесні ушкодження; 135 –
зґвалтування; 730 – розбійні напади; 1 085 – грабежі [3]. Здебільшого причиною зазначеного
вище було незастосування судом щодо таких осіб запобіжного заходу (тримання під вартою),
який би відповідав тяжкості вчиненого злочину. При цьому, як свідчить практика останніх
подій в Україні, суди у багатьох випадках застосовували запобіжні заходи у вигляді тримання
під вартою до осіб віком понад 70 років, хворих на дитячий церебральний параліч, хворих на
інші тяжкі хвороби [4].
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За даними МВС України, у 2011 р. в середньому по Україні, було розшукано близько 24 %
осіб, які вчинили вбивства. При цьому в окремих регіонах України рівень розшуку
правоохоронними органами зазначених осіб був значно нижчим від загальнодержавного.
Так, в Автономній Республіці Крим із 56 осіб, що перебували в розшуку за вбивства,
місцезнаходження було встановлено лише 3 осіб (5,36 %); в Одеській області із 60 – лише
4 осіб (6,67 %); у Миколаївській області із 13 осіб – лише однієї особи (7,69 %). Упродовж 2011
року не було розшукано жодної особи, що вчинила вбивство та переховувалася від органів
досудового слідства та суду в Житомирській (6), Закарпатській (5) та Рівненській (2) областях [3].

Важливим та дискусійним щодо оголошення розшуку осіб, які переховуються від слідства
та суду, є питання наявності доказової інформації про фактичне переховування таких осіб.
І. С. Кривонос з цього приводу зазначає: „Перед тим як оголосити розшук підозрюваного,
слідчий повинен зібрати докази про вчинення правопорушення даною особою, винести
відповідно до статей 276–279 КПК України стосовно неї повідомлення про підозру, а також
зібрати докази, які свідчать про те, що підозрюваний переховується від слідства або місце
його перебування невідоме” [5, с. 170].

Зауважимо, що положення ст. 281 КПК України не визначається необхідності слідчого
щодо обов’язкового збору доказів та іншої інформації, які свідчать про фактичне переховування
конкретної особи від органів досудового розслідування. Однак визначення у нормі закону
положень про те, що „якщо … місцезнаходження підозрюваного невідоме”, необхідно
розцінювати як результат того, що слідчим, самостійно чи через доручення оперативним
підрозділам дільничним, виконано комплекс заходів процесуального, оперативно-
розшукового характеру з метою встановлення обставин переховування особи від органів
досудового розслідування. Тобто слідчим збирається інформація про те, що особа фактично
переховується від органів досудового розслідування або місцеперебування її не встановлено.
Про зазначені вище обставини може свідчити те, що особа не з’являється за викликами до
органів досудового розслідування; за місцем реєстрації чи фактичного проживання не
перебуває; не з’являється за місцем роботи (навчання, лікування тощо); відсутність інформації
про надходження такої особи до травматологічних пунктів, моргів; відсутність особи на
стаціонарному лікуванні в лікувальних закладах; відсутність особи за місцем проживання
сім’ї, батьків, друзів тощо. Перевірці також підлягають дані про осіб: щодо яких застосовано
адміністративний арешт; затриманих на підставі положень ст. 207–213 КПК України; щодо
яких застосовані запобіжні заходи на підставі ст. 176–206 КПК України; яких поміщено до
дитячого прийомника-розподільника; призваних для проходження служби в армії чи для
проходження військових зборів тощо. Крім зазначеного, підлягають перевірці дані
прикордонної служби щодо перетину конкретною особою державного кордону України.
Така інформація може бути отримана в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних
слідчих (розшукових) дій або шляхом виконання окремих доручень слідчого, надсилання запитів
до відповідних установ. На думку І. С. Кривоноса: „Доказами ухилення особи від слідства
можуть стати: підтвердження про отримання повістки про виклик (у порядку ст. 133 КПК
України), постанова про привід підозрюваного та результати її виконання (у порядку статей
140–143 КПК України), інші докази (довідки з місця роботи або навчання, паспортної служби
про зміну реєстрації, отримання закордонного паспорта, закладів охорони здоров’я про
можливість знаходження підозрюваного на лікуванні тощо” [5, с. 170].
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Виходячи з наведеного вище, можна зазначити, що безпосередньо слідчим визначається
обсяг необхідної інформації, яка буде свідчити про те, що місцезнаходження конкретної особи
невідомо, і те, що така особа переховується від органів досудового розслідування. Такий
обсяг інформації у кожному конкретному випадку є індивідуальним і визначається
безпосередньо слідчим, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Прийняття рішення про оголошення особи в розшук, на підставі положень ст. 281 КПК України,
пов’язується не з наявністю відповідної доказової інформації про факт переховування особи
від органів досудового розслідування, а з відсутністю у слідчого (органів досудового
розслідування) інформації про фактичне місцезнаходження особи. Підставою для оголошення
особи в розшук є достатність даних про те, що особа переховується від органів досудового
розслідування, і те, що слідчий отримав достатньо інформації, що свідчить про переховування
особи.

Практика правоохоронних органів вказує на те, що у більшості випадків факт переховування
особи від органів досудового розслідування та відсутність за місцем основного проживання
підтверджується рапортом дільничного, оперативного співробітника про відсутність особи
за місцем реєстрації чи фактичного проживання, за місцем роботи або протоколом допиту
осіб, які проживають з особою, що переховується. На думку О. К. Черкасової, слідчими на
практиці не встановлюються причини, за яких особи переховуються від слідства. Вона також
зазначає про відсутність на практиці розуміння між юридичними наслідками переховування
осіб від слідства та відсутністю відомостей про місцезнаходження особи за інших
причин [6, с. 82].

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає безпосереднього
механізму здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування
та суду та не зазначає переліку спеціальних заходів процесуального чи оперативно-
розшукового характеру у ході здійснення такого розшуку. Безпосередній зміст і напрями
здійснення розшуку осіб визначаються слідчим, виходячи із матеріалів кримінального
провадження та комплексу наявної інформації та враховуючи особливості тактики здійснення
розшуку осіб, які переховуються. Крім зазначеного вище, кримінальний процесуальний закон
також не визначає зобов’язань слідчого щодо безпосереднього здійснення ним розшуку осіб,
які переховуються від органів досудового розслідування. У ч. 3 ст. 281 КПК України лише
визначається можливість для слідчого доручення здійснення розшуку оперативним
підрозділам. Із наведеного вище можна зробити висновок про те, що розшук осіб, що
переховуються, може здійснюватися безпосередньо слідчим, доручати проведення розшуку
оперативним підрозділам або у ході здійснення спільних дій слідчого та співробітників
оперативних підрозділів. На нашу думку, незважаючи на те, чи слідчий безпосередньо сам
проводить заходи щодо розшуку, чи доручає проведення розшуку оперативним підрозділам,
чи у ході спільних дій слідчих та оперативних підрозділів, відповідальність за належну організацію
цього процесу і його результати покладається безпосередньо на слідчого.

Доручення слідчим, на підставі ч. 3 ст. 281 КПК України, проведення розшуку осіб, які
переховуються від органів досудового розслідування, оперативним підрозділам органів
внутрішніх справ є найбільш ефективним та самостійним напрямом їх діяльності. Необхідно
зазначити, що здебільшого на практиці розшук здійснюється оперативними підрозділами
органів внутрішніх справ, оскільки в їх структурі є спеціальні підрозділи, які з використанням
можливостей оперативно-розшукової діяльності та конфіденційного співробітництва
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здійснюють такий пошук. Спеціальні підрозділи з розшуку осіб, які переховуються від органів
досудового розслідування за порушення вимог податкового законодавства, є також у підрозділах
податкової міліції.

Підставами здійснення оперативно-розшукових заходів у ході розшуку осіб, які
переховуються від органів досудового розслідування та суду, є положення ст. 6 Закону України
„Про оперативно-розшукову діяльність”. У цій статті Закону визначено, що підставами для
проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної
в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про: „… осіб, які переховуються від органів досудового
розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання”.
Процесуальне оформлення доручення проведення розшуку осіб, що переховуються від
органів досудового розслідування, згідно з положеннями ч. 3 ст. 281 КПК України, здійснюється
окремим дорученням слідчого, з наданням необхідної формації про особу, яка розшукується,
обрані запобіжні заходи, місця можливого знаходження таких осіб тощо.

Не повністю погоджуємося з думкую І. С. Кривоноса стосовно доцільності „винесення
єдиної постанови про оголошення розшуку підозрюваного та зупинення розслідування”.
Зазначене вище автор обґрунтовує тим, що більшість положень зазначених постанов
повторюється, зокрема., „сутність кримінального правопорушення та його юридична
кваліфікація, відомості про особу підозрюваного, інформація про переховування особи від
слідства, обраний стосовно нього запобіжний захід” [5, с. 170]. На нашу думку, винесення
окремої постанови про оголошення розшуку особи, що переховується від органів досудового
розслідування, є важливим психологічним елементом для осіб, які в подальшому будуть
виконувати таку постанову. Особливо тоді, коли розшук такої особи доручають провести
оперативним підрозділам органів внутрішніх справ. Тобто із назви самої постанови будуть
чітко визначатися майбутні напрями роботи з розшуку. Крім зазначеного, в окремій постанові
про оголошення розшуку може бути детально наведено інформацію про особу, яка
переховується, та інформацію, що сприяє більш ефективній організації розшуку осіб, що
переховуються від органів досудового розслідування та суду. Необхідно враховувати наявність
у механізмі розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, корупційної
складової, оскільки практика свідчить про те, що невиконання тривалий час заходів щодо
пошуку конкретної особи було пов’язане із приховуванням факту знаходження
„розшукуваної” особи вдома, яка фактично не переховувалась.

Аналіз матеріалів діяльності правоохоронних органів про організацію розшуку осіб і
встановлення їх місцезнаходження свідчить про наявність таких основних недоліків:
1) формальне винесення слідчим постанови про оголошення розшуку підозрюваного без
належної організації фактичного пошуку; 2) доручення проведення розшуку підозрюваного
оперативним підрозділам без належного контролю з боку слідчого за змістом та результатами
діяльності з розшуку; 3) формальне виконання оперативними підрозділами заходів щодо
встановлення особи, що розшукується, за відсутності належної взаємодії з органами
досудового розслідування та обміну відповідною інформацією про обставини розшуку;
4) відсутність аналізу прорахунків щодо відповідної організації розшуку підозрюваного,
обвинуваченого та мінімізації негативних чинників в організації спільної діяльності слідчих та
оперативних підрозділів; 5) неприйняття слідчим відповідних процесуальних заходів у разі
встановлення місцезнаходження особи, що переховується від органів досудового



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(63) 2013 195

розслідування та суду; 6) безпідставне затягування із відкриттям або безпідставне закриття
оперативно-розшукової справи „Розшук” та зняття з обліку осіб, що розшукуються без
відповідного погодження із слідчими підрозділами; 7) формальне створення слідчо-
оперативних груп для здійснення розшуку осіб, що переховуються; 8) несвоєчасне внесення
інформації про осіб, які оголошені в розшук, до відповідних інформаційних обліків та
затягування зі складанням необхідних обліково-реєстраційних документів; 9) відсутність в
окремих випадках належної звірки між кількістю осіб, які оголошені в розшук, та кількістю
заведених оперативно-розшукових справ щодо їх розшуку; 10) недостатнє використання
можливостей Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для здійснення міжнародного розшуку
та встановлення місця знаходження осіб, що розшукуються; 11) недостатнє використання
можливостей дипломатичних представництв України за кордоном; 12) обрання запобіжного
заходу щодо підозрюваного, обвинуваченого, місцезнаходження якого встановлено, не
пов’язаного із триманням під вартою; 13) необґрунтоване повідомлення про підозру на підставі
положень стст. 277, 278 КПК України конкретній особі та закриття кримінального провадження.

Діяльність правоохоронних органів з розшуку осіб, що вчинили злочини та переховуються
від органів досудового розслідування та суду, потребує відповідного забезпечення
криміналістичними рекомендаціями для підвищення їх ефективності. Сучасна ситуація в
даному напрямі вимагає від науковців і практиків створення відповідних алгоритмів дій з
розшуку таких осіб, застосування можливостей сучасних інформаційних технологій, які
дозволяють визначити точне місцезнаходження особи, що розшукується.
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ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЗАСТОСУВАННЯМ НАСИЛЬСТВА НАД

ПОТЕРПІЛИМ
У статті досліджено особу злочинця як елемент криміналістичної характеристики

злочину. Проведено аналіз наукових досліджень формування криміналістичного вчення про
особу злочинця як самостійну окрему криміналістичну теорію. Виділено особистісні
особливості злочинця-вимагача.

В статье исследовано личность преступника как элемент криминалистической
характеристики преступления. Проведен анализ научных исследований формирования
криминалистического учения о личности преступника как самостоятельную отдельную
криминалистическую теорию. Выделены личностные особенности преступника-
вымогателя.

This paper examines the offender as an element of crime characteristic. An analysis of research
forming forensic study of offender as an independent forensic en theory. Highlight personal
characteristics of the offender.

Ключові слова: криміналістична характеристика, структура криміналістичної
характеристики, особа злочинця, вимагання, насильство над потерпілим.

Будь-який злочин як суспільно небезпечне діяння, його види можна охарактеризувати з
різних сторін. Одним з найважливіших структурних елементів злочину є особа злочинця.
Серед наукових проблем, що викликають значний інтерес у представників правової науки,
питанню вивчення особи злочинця належить одне із центральних місць. Вивченню особи,
яка вчинила злочин, приділяють увагу науковці різних галузей знань: філософи, соціологи,
кримінологи, криміналісти, спеціалісти у сфері кримінального права та кримінального
процесу та ін.

Сучасний етап розвитку держави супроводжується складними, суперечливими соціально-
політичними та економічними процесами, що призводять до значного зростання злочинного
насильства і чинять негативний вплив на організацію боротьби з ним. У зв’язку зі змінами, що
відбуваються в нашому суспільстві, у динаміці корисливо-насильницької злочинності
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відзначається істотне зростання цього виду посягань. І ця тенденція в цілому зберігається. Це
швидше штучне, ніж реальне явище [1, с. 3].

Свій внесок у боротьбу зі злочинами здійснюють і вчені-криміналісти, надаючи
працівникам практичних підрозділів науково обґрунтовані рекомендації. Питаннями вивчення
особи злочинця займалися В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, О. М. Васильєв, В. С. Кузьмічов,
М. В. Салтевський, К. О. Чаплинський, В. Ю. Шепітько та інші. Однак з боку науковців питанню
протиправних вимагань, вчинених із застосуванням насильства над потерпілим, належної
уваги приділено не було. Це вказує на необхідність удосконалення правоохоронної діяльності
з позиції висвітлення відомостей про особу вимагача, що і визначає актуальність даної статті.

Одним з поширених корисливо-насильницьких злочинів є вимагання, суспільна небезпека
якого досить висока. Значна поширеність цього виду посягань обумовлена, насамперед,
криміналізацією сучасної економіки, підприємництва, ринкових відносин. У злочинному світі
набула поширення практика розмежування між організованими групами (злочинними
організаціями) сфер впливу, до яких входять різні об’єкти приватної та іншої власності, власники
яких часто самі порушують законодавство. Ця обставина успішно використовується
вимагачами для пред’явлення такого роду особам майнових вимог. Тому нерідко жертва
вимагання в подібних ситуаціях не поспішає заявити про злочин до правоохоронних органів.
Це забезпечує високу латентність даного виду злочинів. Чимало випадків вимагання носить
чисто побутовий характер. Таким чином, вимагання характеризується високим ступенем
загрози (часто реалізованої заподіянням реальної фізичної шкоди) здоров’ю громадян, які є
власниками (тимчасовими власниками або розпорядниками) того чи іншого майна,
власниками прав на нього, і так само заподіянням значної майнової шкоди фізичним та
юридичним особам, що в кінцевому підсумку негативно позначається на розвитку економіки
країни в цілому.

Для того щоб розкрити сутність і механізм даного виду посягання, необхідно всебічно та
глибоко досліджувати особистість злочинця. Зокрема, аналіз практики розслідування
кримінальних справ за фактами вимагання виявляє досить стійкий взаємозв’язок вимагача та
його жертви. Потерпілі від даного виду корисливо-насильницьких злочинів часто самі
створюють умови для вимагання в силу вчинених ними правопорушень у своїй професійній
діяльності.

Необхідно зазначити, що одним з дискусійних питань вивчення криміналістичної
характеристики злочину залишається визначення кола складових її елементів. Неодноразово
робилися спроби узагальнення наявних у криміналістичній літературі поглядів щодо даного
питання [2, с. 82–84; 3, с. 19–24]. У силу обмеженості обсягу даної статті не станемо докладно
аналізувати це питання, обмежившись тим, що відзначимо точку зору на елементи
криміналістичної характеристики злочину P. C. Бєлкіна. Відповідно до цієї класифікації
виділяють такі елементи: характеристика вихідної інформації, система даних про спосіб
вчинення, приховання злочину та типових наслідків його застосування; особа ймовірного
злочинця та ймовірні мотиви і мета злочину; деякі обставини вчинення злочину (місце, час,
обстановка) [4, с. 688]. Дотримуємося цієї класифікації в силу її повноти і найбільшої доречності
застосування в слідчій практиці. Крім того І. Ф. Герасимов зазначає, що зміст криміналістичної
характеристики злочину не може не узгоджуватися з окремими кримінально-правовими,
кримінальними процесуальними і кримінологічними даними [5, с. 7–9]. У цьому з ним
погоджуються А. М. Васильєв і М. П. Яблоков [6, с. 114].
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В останні роки активно досліджуються криміналістичні аспекти особи і поведінки злочинця,
події злочину тощо. Одним з основних елементів у криміналістичній характеристиці злочину
є особа злочинця. Як правильно зауважив В. Ф. Глазирін – криміналістичне вивчення
особистості злочинця проводиться для отримання необхідних даних задля успішного розкриття
злочину, вибору та застосування найбільш ефективних тактичних прийомів, вчинення на
злочинця потрібного виховного впливу [7, с. 73]. Крім того, без урахування особистості не
можна обрати правильну тактику проведення окремих слідчих дій. Вказівки на особу
ймовірного злочинця – це дані, які криміналістика черпає з кримінологічної характеристики
злочину [4, с. 689]. Встановлення особи – постійне і найбільш важке криміналістичне завдання,
що виникає у процесі розкриття і розслідування злочинів. Це складна діяльність, у ході якої з
використанням криміналістичних методів і засобів відбувається виявлення, фіксація і
дослідження інформативних властивостей та ознак людини, важливих для розкриття і
розслідування злочину. Ця діяльність передбачає, на основі зібраної та дослідженої інформації,
побудову моделі розшукуваної людини й організацію оперативних заходів, слідчих дій,
проведення судових експертиз щодо встановлення особи [8, с. 29].

З вищесказаного випливає, що особа злочинця – це найбільш широке поняття, що виражає
соціальну сутність особи, складний комплекс, який характеризує його ознаки, властивості,
зв’язки, відносини, його моральний і духовний світ, взяті в розвитку, у взаємодії із соціальним
та індивідуальними життєвими умовами, що  тією чи іншою мірою визначили вчинення
злочину [9, с. 21].

Вивчення особи злочинця у криміналістичній науці має давні традиції. Ще засновник
криміналістики, австрійський учений Ганс Гросс наприкінці XIX ст. зазначав, що в
розслідуванні злочинів „найбільше зусилля слід докладати саме до з’ясування власне
особистості обвинуваченого” [10, с. 4–5].

Стверджуючи, що необхідною умовою „точної діяльності судового слідчого є ґрунтовне
знання людини як головного матеріалу попереднього слідства” [11, с. 42–43], засновник
криміналістичної науки Г. Гросс ще в XIX ст. виклав своє розуміння криміналістично значущої
складової особи злочинця, покладене в основу методики розслідування злочинів, що робить
акцент на взаємозв’язку „сліди злочину – особа злочинця”.

Головна ідея методики розслідування злочинів полягає в тому, що, спираючись на
історичні, культурні, соціальні і меншою мірою інші аспекти життєдіяльності окремої групи
осіб (злочинців-циган), Г. Гросс моделював їх психологічний профіль. Тут циганам постулював
набір специфічних психологічних властивостей, таких як висока ступінь колективізму,
гіпертрофована обережність, невдячність, мстивість, жорстокість, лінь [10, с. 111].

Істинність оцінки висновків Г. Гросса щодо психології злочинців-циган і вивчення прийомів
та способів, застосовуваних ним при аналізі їх життєдіяльності, лежить за межами цієї роботи.
Використовуємо саму ідею підходу без будь-якої прив’язки її з тією чи іншою національною
приналежністю злочинця, хоча національна приналежність злочинця при розкритті конкретних
злочинів, як це має місце сьогодні, не може бути відкинута зовсім.

Через певні соціально-політичні обставини актуальність досліджень особи злочинця у
вітчизняній криміналістиці початку XX ст. піддавалася сумніву. Однак об’єктивна необхідність
змусила криміналістичну науку, починаючи з 60-х років минулого сторіччя, серйозно
зайнятися дослідженням особи злочинця.
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Вітчизняна криміналістика останніх десятиліть накопичила певний досвід у дослідженні
проблеми особи злочинця. Загальновідомо, що розвиток наукового знання йде по спіралі, де
етап наукового пошуку об’єктивно повинен змінюватися етапом систематизації окремих
результатів названого пошуку. З пізнавальної точки зору зазначені етапи однаково актуальні,
проте систематизації інформації про особу злочинця у криміналістиці приділяють менше
уваги, ніж отриманню нових експериментальних даних або інтеграції знань про особу злочинця
з інших наук.

Сьогодні, як і раніше, існує об’єктивна необхідність у розробці системи рекомендацій для
розслідування вимагань, пов’язаних із застосуванням насильства над потерпілим, які
характеризуються яскраво вираженими особистісними властивостями. Названі рекомендації
покликані гармонійно доповнювати існуючі сьогодні алгоритми розслідування окремих видів
злочинів, підвищуючи в цілому їх ефективність.

Особа вимагача становить винятковий інтерес у зв’язку з особливостями сутності та
механізму скоєння даного виду злочину. У ньому переплелися, з одного боку, корислива
мотивація намірів злочинця, з іншого – його рішучість використовувати насильство для
досягнення своїх злочинних цілей.

У криміналістиці традиційно виділяють два напрями вивчення особистості злочинця.
Перший напрям передбачає отримання даних про особу злочинця по залишених на місці
слідах як матеріальних, так і ідеальних. Виявлені сліди дозволяють швидко знайти і затримати
злочинця, а в подальшому провести його ідентифікацію. Другий – передбачає вивчення
особистості підозрюваного (обвинувачуваного) у процесі досудового слідства з метою
встановлення вичерпної криміналістичної характеристики особистості суб’єкта [12, с. 8].

Виходячи з вищевикладених положень, зрозуміло, що у першому випадку необхідно
розглядати не невідомого злочинця за матеріальними та ідеальними слідами, а особу, яка
імовірно вчинила злочин. У другому, проводячи аналіз за аналогією, необхідно вивчати особу
підозрюваного (обвинуваченого), припускаючи, що злочин вчинено саме цією особою.

Традиційні підходи до вивчення особистості злочинця не дають змоги достовірно
побудувати таку модель. Тому що у першому підході при всьому різноманітті матеріальних
та ідеальних слідів, які відобразилися, можна зробити лише приблизні висновки про деякі
ознаки, властивості особи, що потенційно вчинила злочин. Недолік другого підходу
обумовлений лише приблизним, неточним висновком про тотожність підозрюваного,
обвинуваченого та особу, яка вчинила злочин, і знову-таки не дозволяє віднести інформацію
про властивості особи, яка вчинила злочин, з реальними характеристиками даної особи,
одержуваних при безпосередньому вивченні.

Н. І. Малихіна, вважаючи традиційні підходи до вивчення особи злочинця такими, що не
дозволяють достовірно побудувати модель злочинця, виділяє третій напрям у
криміналістичному вивченні особи злочинця. На її думку, вивченню підлягають засуджені за
вироком суду, що набрав законної сили, а також підозрювані, обвинувачені, щодо яких було
припинено кримінальну справу і (або) кримінальне переслідування за нереабілітуючими
підставами [13, с. 27–29].

Такий підхід має вигляд ретроспективного аналізу (спрямований у минуле), тобто вивчення
вже скоєних злочинів та осіб, які їх вчинили. В його основі лежать статистичний, системний
методи, метод узагальнення характеристик тощо.
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Значення цього напряму полягає, перш за все, у розробленні теоретичних основ загальної
типової моделі та структури особи злочинця, а на її основі – типової моделі особи злочинця
з окремих видів злочинів. Саме третій підхід до вивчення особи злочинця, на нашу думку,
дозволить з більш високим ступенем достовірності вирішити цю проблему.

З метою встановлення особи злочинця широко використовуються виявлені на місці злочину
сліди пальців рук, кров, слина, сперма та інші виділення організму людини, а також риси його
зовнішності, різні фізичні дані, професійні навички та ознаки, що відбилися на об’єктах
матеріальної обстановки. Зазначення місць можливого виявлення цих слідів, їх фіксація та
напрями використання повинні знайти своє відображення у криміналістичній характеристиці
окремих видів злочинів.

Але набагато більшого значення для криміналістичної характеристики злочинів набувають
соціальні, соціально-демографічні та соціально-психологічні властивості особи злочинця, які
й вказують на особистість, індивідуалізуючи й одночасно характеризуючи. До них необхідно
віднести відомості біографічного характеру, анкетні дані (ПІП, стать, вік, національність, освіта,
сімейний стан, рід занять тощо); відомості, що характеризують прояви особистості в основних
сферах діяльності суспільства, способу життя (участь у трудовій та громадській діяльності,
поведінка в побуті та у вільний час); соціально-психологічні властивості особистості
(темперамент, воля, емоції), які накладають відбиток і певною мірою регулюють усі прояви
особистості.

Важливою рисою особи злочинця, що має особливе значення для визначення
криміналістичної характеристики злочину, є встановлення причетності цього суб’єкта до
закону, його правова поведінка в нормі і патології, тобто встановлення наявності чи відсутності
фактів антигромадської та протиправної поведінки обвинуваченого у минулому
(адміністративні правопорушення, затримання й приводи, колишні судимості, припинені
справи за нереабілітуючих підстав тощо).

Вивчення особи злочинців надає можливість виявлення деяких закономірностей у поведінці
обвинувачених під час слідства та в суді, що може бути використано слідчим при виборі
тактики процесуальних і слідчих дій, а також для напряму розслідування по конкретній
кримінальній справі.

З урахуванням наведених вище властивостей, характеристик, проявів особи злочинця
можна дійти висновку, що цей об’єкт дослідження у криміналістиці є елементом
криміналістичної характеристики злочинів, який являє собою типову модель особистості
людини, що вчинила злочин, з притаманними їй біологічними, психологічними і соціальними
властивостями, ознаками, що беруть участь у процесі детермінації механізму злочину,
зумовлюють особливості його відбивних можливостей та процесу слідоутворення і разом з
тим відчувають на собі й відображають вплив інших осіб, предметів і процесів, що взаємодіють
з ними.
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ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ

ЗДІЙСНЕННЮ МІЖНАРОДНОГО РОЗШУКУ
ОСІБ

У статті розглянуто питання щодо можливості використання науково-технічних
засобів під час міжнародного розшуку осіб. Визначено процедуру застосування науково-
технічних засобів, форми їх використання та внесено пропозиції щодо вдосконалення
чинного законодавства з даного питання.

В статье рассмотрено вопрос о возможности использования научно-технических
средств во время международного розыска лиц. Определяется процедура применения
научно-технических средств, формы их использования и вносятся предложения по
совершенствованию действующего законодательства по данному вопросу.

In the article the possibility of the use of scientific and technical means during the international
wanted persons are discussed. The procedure of applying scientific and technological means
are determined, shapes of their use and suggestions for improving the current legislation on the
subject are made.

Ключові слова: міжнародний розшук, допит, режим відеоконференції, досудове
розслідування, науково-технічні засоби.

На сьогодні процес досудового розслідування неможливий без використання науково-
технічних засобів. Здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій фіксується в
установленому законом порядку за допомогою засобів звукозапису, відеозапису та
фотографування. Це дає змогу не тільки уявити конкретну картину кримінального
правопорушення, а й визначити подальший напрям розслідування, необхідні слідчі дії та
оперативно-розшукові заходи, а також криміналістичні методи збирання нових даних тощо.

На стадії досудового розслідування можуть виникати „ускладнюючі” елементи, які
затягують процес розкриття кримінальних правопорушень. До таких можемо віднести
переховування особи від досудового розслідування за межами держави, що є підставою для
оголошення її в міжнародний розшук.

Зазначимо, що від оперативності слідчих у здійсненні міжнародного розшуку осіб залежить
ефективність досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого даною
особою. Тому виникає необхідність у застосуванні науково-технічних засобів при здійсненні
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міжнародного розшуку осіб для пришвидшення пошуку особи та підтримання зв’язку з
державою, яка ініціювала здійснення міжнародного розшуку.

Досягнення розвитку науково-технічного прогресу та впровадження його результатів у
правозастосовну діяльність, шляхи використання науково-технічних засобів у розслідуванні
кримінальних правопорушень постійно привертали увагу вчених. Значний внесок у вирішення
цієї проблеми зробили Т. В. Авер’янова, О. В. Баулін, Р. С. Бєлкін, В. П. Бахін, В. В. Бірюков,
А. І. Вінберг, В. А. Волинський, В. Г. Гончаренко, Г. І. Грамович, О. О. Закатов, Г. Г. Зуйков,
А. В. Іщенко, Є. П. Іщенко, П. П. Іщенко, Б. М. Коврижних, М. В. Костицький, Н. І. Клименко,
В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, О. А Леві, В. К. Лисиченко, І. М. Лузгін, Є. Д. Лук’янчиков,
В. М. Махов, Г. М. Надгорний, В. А. Панюшкін, М. І. Порубов, Б. В. Романюк, О. Р. Росинська,
М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, М. О. Селіванов, П. Т. Скорченко, З. М. Соколовський,
В. К. Стринжа, П. Ю. Тимошенко, П. В. Цимбал, В. В. Циркаль, В. Ю. Шепітько, А. Р. Шляхов
та інші.

Проте доцільність застосування науково-технічних засобів при здійсненні міжнародного
розшуку осіб у науковій літературі не розглядалась, що й зумовило актуальність теми
дослідження.

Метою дослідження є встановлення необхідності застосування науково-технічних засобів
під час міжнародного розшуку осіб, удосконалення процедури їх використання та внесення
пропозицій до чинного законодавства з даного питання.

Одним із факторів сприяння здійсненню розшуку особи за межами держави є застосування
науково-технічних засобів при здійсненні міжнародного розшуку осіб. Це зумовлено тим, що
досудове розслідування, в тому числі і процес міжнародного розшуку, прямо залежить від
надійності засобів та методів, досконалість яких визначена тим, що вони враховують новітні
здобутки науково-технічного прогресу [4, с. 8–9].

На думку П. В. Цимбала, до них відносяться усі розробки науки і техніки, які сприяють
підвищенню рівня і якості виявлення, фіксації, дослідження, використання даних, отриманих
за їх допомогою у кримінальному судочинстві, тобто технічні засоби, методи, матеріали,
прийоми, методики, способи організації тощо [11, с. 7]. О. В. Баулін та А. О. Ляш визначають,
що під науково-технічними засобами, які застосовують у сучасному досудовому розслідуванні,
слід розуміти систему загальних технічних, пристосованих і спеціально розроблених
інформаційних технологій, а також приладів, апаратів, устаткування, інструментів,
пристосувань, матеріалів і методів їх застосування з метою забезпечення найбільш ефективного
проведення досудового розслідування. До таких засобів можна віднести звукозапис,
кінозйомку, відеозапис та фотографування [1, с. 91].

На відміну від КПК 1960 року, в якому про науково-технічні засоби закріплення доказів
йшлось лише як про звуко-, відеозапис, фотографування і кінозйомку та визначався загальний
порядок їх застосування при провадженні слідчих дій [9], у КПК України 2012 року законодавець,
хоча і наводить конкретні технічні засоби фіксування доказів і процесуальних дій, але не
встановлює вичерпний перелік таких засобів [10, с. 1].

З розвитком науково-технічного прогресу зростають можливості науково-технічних засобів
і методів у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. Науково-технічний
прогрес вносить багато нового у теорію та практику боротьби з правопорушеннями; змінює
методи доказування і зміст професійного рівня діяльності органів розслідування, ставить
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важливі проблеми подальшого вдосконалення кримінального судочинства на науковий
розгляд [8, с. 6–7].

Зазначимо, що новим в кримінальному процесуальному законодавстві є застосування
науково-технічних засобів при проведенні „дистанційного” допиту на міждержавному рівні.

Стаття 567 КПК України передбачає, що в процесі міжнародного співробітництва на
території України можливо здійснювати допит у режимі відео- або телеконференції. При
цьому в обов’язковому порядку надсилається запит компетентного органу іноземної держави
до відповідного органу України, в якому повинні міститися витяги з викладенням повного
тексту відповідних норм законодавчого акта запитуючої сторони щодо порядку проведення
такої процесуальної дії, з обов’язковим перекладом українською мовою [5, с. 435].

Запит про міжнародну правову допомогу повинен містити витяги з викладенням повного
тексту відповідних норм законодавчого акта запитуючої сторони щодо порядку проведення
такої процесуальної дії.

Допит за запитом компетентного органу іноземної держави проводиться у присутності
слідчого судді за місцезнаходженням особи за допомогою відео- або телефонної конференції
у таких випадках: 1) неможливості прибуття певних осіб до компетентного органу іноземної
держави; 2) для забезпечення безпеки осіб; 3) з інших підстав, визначених слідчим суддею
(судом) [6].

Звертаємо увагу на те, що під час допиту контролюючу функцію виконує слідчий суддя.
Такий допит регулюється тільки тими нормами, які не суперечать засадам кримінального
процесуального законодавства України та загальновизнаним стандартам забезпечення прав
людини і основоположних свобод. Слідчий суддя може зупинити проведення допиту у разі
виявлення порушення порядку його проведення, продовжити допит можна лише за умови
усунення таких порушень. Тому при підготовці слідчих суддів важливо приділяти достатню
увагу вивченню як законодавства інших держав, так і міжнародно-правових норм.

Допит може проводитися будь-яким компетентним органом, що забезпечує виконання
запиту, але у присутності слідчого судді за місцезнаходженням особи. У разі потреби
компетентний орган запитуючої сторони має забезпечити участь перекладача при проведенні
допиту. На перекладача, який перебуває на території України, поширюються норми КПК
України, а у випадках, коли допит шляхом конференції виконується за законом запитуючої
сторони, саме вона забезпечує участь перекладача, який за змістом статті може перебувати
на території іноземної країни і відповідно діяти в межах її законодавства.

Зазначимо, що участь перекладача також є фактором сприяння у здійсненні міжнародного
розшуку осіб, у зв’язку з цим пришвидшується діалог між працівниками правоохоронних
органів різних держав у процесі розшуку особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення.

Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео-
або телефонної конференції оформлюється відповідним протоколом. Додатками до нього є
носії відповідної відео- або аудіоінформації.

На практиці виникають проблеми реалізації цієї норми. Так, оформлення вказаних додатків
вимагає створення особливих умов для довгострокового зберігання матеріалів технічного
запису та вжиття спеціальних заходів попередження від випадкових пошкоджень.

Зауважимо, що в КПК України не врегульовано положення про використання вказаних
науково-технічних засобів під час міжнародного розшуку осіб, що, на нашу думку, потребує
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детального наукового аналізу. Вважаємо за доцільне визначити процедуру міжнародного
розшуку осіб окремою главою в КПК України (глава 43-1 „Міжнародний розшук”), в рамках
якої визначити порядок застосування науково-технічних засобів.

Окремою статтею необхідно передбачити обмін інформацією між працівниками
правоохоронних органів різних держав у режимі відео- чи телефонної конференції у процесі
здійснення міжнародного розшуку. Процесуальний порядок здійснення такої взаємодії
передбачений правилами статті 567 КПК України.

Необхідність використання науково-технічних засобів при здійсненні міжнародного
розшуку осіб зумовлюється такими чинниками: 1) оперативним наданням інформації щодо
проведення розшуку до відповідних органів запитуючої держави; 2) обміном інформації між
слідчими щодо узгодження плану дій на різних територіях, перевірки інформації про
місцезнаходження особи, створення спільних слідчих груп тощо; 3) неможливістю затягування
досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Отже, здійснення взаємодії за допомогою відеоконференцій та телефонного зв’язку може
стати ефективним інструментом для сприяння здійсненню міжнародного розшуку осіб, що
дозволить економити час і кошти, які витрачаються на процес досудового розслідування.

Проте вчені наголошують на великій кількості недоліків у використанні „дистанційного”
зв’язку в процесі досудового розслідування. Зокрема, висловлювалися думки щодо:
1) здійснення перешкод під час відеоконференцій спеціально підготовленими особами
(хакерами), 2) можливої втрати процесуальних документів при пересиланні через інтернет-
комунікації, 3) розголошення інформації; 4) ідентифікації особи, яка бере участь у дистанційній
взаємодії тощо [2].

На нашу думку, ці технічні питання законодавчо врегулювати неможливо, потрібно лише
правильно втілити норми закону в життя. Такі повноваження покладені на Державну судову
адміністрацію, яка покликана забезпечити стабільність каналів зв’язку, технічний, а в окремих
випадках і криптографічний захист інформації.

Деякі вчені зазначають, що використання дистанційного зв’язку є порушенням принципу
безпосередності. Так, безпосередність дослідження доказів є основною умовою проведення
процесуальних дій у режимі відеоконференції, оскільки порядок їх проведення здійснюється
у віддаленій „присутності” підозрюваного, потерпілого, свідка та інших осіб, які безпосередньо
сприймають хід і результати процесуальної дії [5, с. 683]. Заслуговують на увагу праці
О. Г. Дехтяр, де зазначається, що здійснення процесуальних дій у режимі відео- чи телефонної
конференції не порушує принцип безпосередності, адже слідчий, прокурор, слідчий суддя
особисто сприймають відомості, які надаються учасниками вказаних дій, з чим ми повністю
погоджуємося [3].

Отже, доцільність використання дистанційної взаємодії працівників правоохоронних органів
різних країн не викликає сумнівів і підтверджується практикою, адже така процедура знайшла
своє застосування з 30 листопада 2009 року. В Україні було успішно проведено перше в режимі
он-лайн засідання третейського суду, що розглядав спір між двома підприємствами [2].

Крім того, серед науково-технічних засобів важливе значення для міжнародного розшуку
особи має:

1) валіза слідчого (при безпосередньому розшуку особи слідчим);
2) засоби фотографування (фотокартки можливої особи злочинця вивчаються

працівниками правоохоронних органів інших держав);
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3) бази даних (наприклад, банки даних Укрбюро Інтерполу, де міститься інформація про
осіб, які перебувають у розшуку, відбитки пальців тощо). Вищевказані засоби відносять до
безпосередньої форми застосування науково-технічних засобів;

4) опосередкованою формою є використання спеціальних знань під час міжнародного
розшуку осіб, наприклад, залучення перекладача.

Безумовно, застосування науково-технічних засобів у здійсненні міжнародного розшуку
сприяє об’єктивізації та оптимізації досудового розслідування в кримінальному
процесуальному праві. Завдяки застосуванню технічних засобів процес міжнародного
розшуку стає прозорим і наглядним, економиться час та мінімізуються сили на їх закріплення.

Основними формами використання технічних засобів під час міжнародного розшуку осіб
є безпосередні (дистанційна взаємодія, бази даних, фотографування, валіза слідчого тощо) та
опосередковані (участь перекладача, спеціаліста при розшуку особи за межами держави).

На законодавчому рівні не закріплено можливість застосування науково-технічних засобів
при здійсненні міжнародного розшуку осіб, що спричиняє часткове затягування процесу
досудового розслідування, тому ця проблема вимагає подальшого наукового аналізу та
законодавчого врегулювання.
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ПОНЯТТЯ КОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

У статті проаналізовано визначення поняття кодифікації, кодифікації законодавства,
проаналізовано проблеми кодифікації цивільного законодавства як способу підвищення
ефективності правового регулювання. Сформульовано авторську дефініцію поняття
„кодифікація цивільного законодавства”.

В статье проанализированы определения понятия кодификации, кодификации
законодательства, проанализированы проблемы кодификации гражданского
законодательства как способа повышения эффективности правового регулирования.
Сформулировано авторскую дефиницию понятия „кодификация гражданского
законодательства”.

In the article the author analyzes the definition of codification codification of legislation,
analyzes the problems of codification of civil law as a way of enhancing the efficiency of legal
regulation. Author definiciyu of concept of the codification of civil law.

Ключові слова: кодифікація, кодифікація законодавства, систематизація.

Кодифікація нормативно-правових актів сьогодні є одним з найбільш ефективних способів
систематизації законодавства. Крім того, кодифікація є чи не найважливішим особливим видом
систематизації законодавства. Предметом кодифікації законодавства є система юридичних
норм (правовий інститут, галузь, система законодавства), метою – формування положень
сукупності періодичних норм у рамках правових інститутів, закріплення галузевої структури
та розвиток правової системи законодавства в напрямі підвищення його ефективності. Її
сутність полягає у створенні на підставі аналізу існуючих нормативно-правових актів єдиного
нового нормативно-правового акта. І оскільки Україна є державою, яка тяжіє до
континентальної системи приватного права, то даний кодифікований нормативно-правовий
акт повинен бути вибудований за пандектною системою. В його основі має лежати цивілістична
доктрина, яка ґрунтується на єдиному та однаковому розумінні приватноправових процесів
і не містить внутрішніх протиріч і неузгодженостей.

Особливого значення це набуває в умовах економічної та правової реформи системи
законодавства. Кодифікація є ключовою ланкою вдосконалення механізму правового
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регулювання, саме кодифікація законодавства забезпечує високу сутність його вдосконалення,
сприяє його вивченню і застосуванню.

В умовах євроінтеграційних прагнень України, а вона взяла зобов’язання щодо відповідності
змісту національного законодавства законодавству ЄС, необхідно зазначити, що цивільне
законодавство, очевидно, у подальшому буде розвиватися на ідеї адаптації внутрішнього
законодавства України до вимог законодавства Європейського Союзу, що зумовлено ЗУ „Про
загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу” [1]. Стосовно цивільного права слід мати на увазі, що Європарламент прийняв
резолюцію про гармонізацію приватного права ЄС і рекомендував почати роботу з підготовки
загальноєвропейського кодексу приватного права. Наголошувалось також, що уніфікація
приватного права повинна бути проведена наперед у тих галузях права, що є найбільш
важливими для розвитку єдиного ринку і, зокрема, „єдино зразкового” регулювання відносин
у сфері європейського договірного права. Робоча група з Європейського ЦК працює за
напрямами: регулювання окремих видів договорів (купівлі-продажу, надання послуг,
кредитування, страхування, агентування тощо), недоговірних зобов’язань, інститути рухомого
майна, що стосуються забезпечення функціонування єдиного ринку (забезпечення кредиту
рухомістю, переходу права власності на рухомі речі і трастове право). Загальні положення
договірного права у подальшому будуть імплементовані в Європейський ЦК [2, с. 21].

Ці обставини зумовлюють нагальну потребу в теоретичних дослідженнях законодавства
як системного продукту в його розвитку та способів удосконалення законодавства, зокрема
вироблення наукового поняття кодифікації цивільного законодавства та визначення їх змісту.

Тлумачний словник основних юридичних понять, термінів і визначень зазначає поняття
„кодифікації” – як вид систематизації законодавства, що здійснюється через об’єднання і
перероблення нормативного матеріалу, зі змінами його внутрішнього змісту, в єдиний
внутрішньоузгоджений акт, яким, наприклад, є відповідний кодекс [3].

У юридичній літературі наведено різні думки вчених щодо визначення змісту поняття
кодифікації законодавства. Розглянемо деякі типові дефініції, запропоновані ними.

Так, В. А. Рибаков, узагальнюючи існуючі підходи до розуміння кодифікації, зазначає, що
це правове явище має принаймні два значення: по-перше, як результат переробки певного
нормативного масиву і зведення його в якийсь документ (кодекс, основи, статут тощо); по-
друге, як процес цієї переробки, що передбачає осмислення сформованої ситуації, вироблення
концепції обробки і зведення мінливого матеріалу у вигляді скасування, доповнень або
прийняття нового нормативного акта [4, с. 44].

Ряд авторів, зокрема С. С. Алексєєв, кодифікацію розглядають як першочерговий ключовий
фактор розвитку права як системи, оскільки при кодифікації не тільки впорядковується чинне
право і вносяться в нього необхідні зміни, але і досягається розвиток узгодженої, гармонійної
системи [5, с. 15]. Як справедливо зауважив А. Ф. Шебанов, саме кодифікація є найбільш
досконалою формою систематизації нормативних актів, яка ставить за мету систематичний
виклад усього накопиченого нормативного матеріалу з певної галузі права [6, с. 37 ].

Будь-яке розуміння кодифікації передбачає наявність уже наявного матеріалу. Аналіз
спеціальної літератури та юридична практика показують, що створення будь-якого великого
кодифікованого акта потребує певного рівня накопичення відповідних нормативних матеріалів
і досить високого ступеня правового регулювання в даній галузі. Частина цього матеріалу
при кодифікації зберігається і використовується, тобто сприймається новим нормативним
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правовим актом. Відбувається це шляхом: а) його переробки та б) об’єднання в
кодификаційному акті.

Необхідно зазначити, що кодифікація – це не тільки переробка чинного правового
матеріалу, але і його об’єднання. У процесі кодифікаційної діяльності здійснюється не тільки
глибокий перегляд усього чинного законодавства в даній галузі, але і його більш або менш
широке включення в кодифікаційний акт [7].

Свої теоретичні міркування про кодифікацію М. Ю. Чижов починає із з’ясування
передумов кодифікації. При цьому він зазначає, що „кодекси не є творінням революцій, твором
свавілля або філософської системи. Кодекси – це суть та результат прогресивного розвитку
права відповідно до потреб суспільства” [8, с. 74]. Тим самим серед передумов кодифікації
вченим виділяються фактори двоякого порядку.

По-перше, це суто юридичні фактори, що проявляються у приведенні до порядку існуючі
законоположення, у зведенні окремих законоположень в одне ціле, в одну систему. Потреба
такого роду дій зумовлена тим, що закони, видані в уривчастих формах, у народів досягали
певної міри розвитку, проявляються у вигляді багатьох правових положень, створених у різний
час, і при цьому важко уникнути протиріч, що „становлять справжню загрозу при застосуванні
законів; звідси випливає неминучість перегляду законодавства, – неминучість приведення в
гармонію положень, у творчості яких брали участь різноманітні фактори державного
життя” [8, с. 72].

По-друге, на думку М. Ю. Чижова, кодифікації обумовлюються також станом державного
життя народу, що становить результат поєднання трьох систем соціальних факторів:
1) інтелектуальних; 2) політичних; 3) економічних [8, с. 75].

В. П. Жушман, О. М. Савельєва вважають, що поняття кодифікації не знайшло однозначного
(єдиного) в юридичній літературі визначення [9]. Автори підручника „Загальна теорія держави
і права” [10] під кодифікацією розуміють упорядкування правових норм, що супроводжується
переробкою їх змісту, скасуванням застарілих і прийняттям нових норм права, об’єднанням
нормативного матеріалу в єдину, логічно узгоджену, побудовану на наукових принципах
систему.

Кодифікація, зазначають вони, є, по суті, різновидом правоустановчого процесу. Якщо
результатом поточного законодавства є утворення окремих законодавчих актів, то кодифікація
впорядковує значну частину чинного законодавства, об’єднуючи їх у певній галузі права,
змінюючи, доповнюючи і перетворюючи його. Унаслідок кодифікації з’являються гранично
широкі за змістом законодавчі акти, що регулюють значну частину суспільних відносин у
сфері дії певної галузі права [9].

Є. А. Гетьман розглядає кодифікацію як діяльність уповноважених на те органів державної
влади, спрямовану на розробку, прийняття та введення в дію нового, як за формою, так і за
змістом, нормативно-правового акта підвищеної стабільності [11, с. 130].

Автори монографії „Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи
вдосконалення” [12] під кодифікацією розуміють діяльність правотворчих органів держави
щодо створення нового систематизованого нормативно-правового акта, яка здійснюється
шляхом глибокої і всебічної переробки чинного законодавства та внесення до нього суттєвих
змін. У процесі кодифікації до проекту створюваного акта запроваджуються діючі норми, що
не втратили свого значення, а також нові норми, які вносять якісні зміни в регулювання певної
сфери суспільних відносин [12, с. 48–50].
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Узагальнюючі вищевикладені щодо поняття кодифікації законодавства, зауважимо, що в
цілому вчених об’єднує думка, що це особливий вид систематизації законодавства з
упорядкування законодавчого матеріалу шляхом його переробки з виключенням повторів,
протиріч, усуненням прогалин тощо. Проте в юридичній літературі зустрічаються й інші
судження та погляди вчених. Наприклад, деякі автори ототожнюють кодифікацію з
інкорпорацією. Такий підхід до характеристики цих видів систематизації законодавства
спостерігаємо в роботах А. М. Іодковського [13, с. 49]. Зокрема, вчений розглядав кодифікацію
у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні кодифікація має на меті лише
технічно впорядкувати існуюче законодавство, привести чинне законодавство до певної
системи, не вносячи при цьому будь-яких змін у суть самих законів. У вузькому – вона
пов’язана зі змінами у системі права, становить собою таку систематичну обробку діючого
права, за якої та чи інша значима його область приводиться до внутрішньої єдності, при
цьому у процесі обробки діючі закони з цієї галузі права перероблюються та
доповнюються [13, с. 11]. Таким чином, поняття „кодифікація” для А. М. Іодковського фактично
було тотожним поняттю „систематизація”.

Такі вчені, як О. Ф. Шебанов, С. Бродович та ін., наголошують на тому, що особливою
більш високою і складною формою інкорпорації можна вважати таку форму систематизації
нормативного матеріалу, за якої при складанні збірників чинного законодавства за
тематичними розділами відповідні органи державної влади за пропозицією органів, що
проводять інкорпорацію, йдуть на те, щоб визнати ряд актів, а в деяких випадках замінити
чинний акт з одного й того ж самого питання в разі їх застарілості, протиріччя один одному
нормативним актом [14, с. 41, 140–142].

Проте ототожнювати їх не можна. Між цими видами (формами) систематизації
законодавства існує значна кількість відмінностей. Основна з них та, що інкорпорація передбачає
собою впорядкування законодавства в певній системі без зміни їх змісту. Кодифікація ж навпаки
спрямована, в першу чергу, на перегляд змісту норм, які містяться в тому чи іншому
нормативно-правовому акті. Це найголовніша особливість кодифікаційної діяльності [9].

У силу вищевикладеного пропонуємо надати таке визначення поняття „кодифікація
цивільного законодавства” – особливий вид систематизації цивільного законодавства,
спрямований на внутрішню і зовнішню переробку чинного законодавства, а саме на
упорядкування нормативних актів шляхом його переробки, обробки або об’єднання,
узгодження суперечностей, приведення у відповідність, усунення колізій, виключення
дублювання положень окремих норм зі змінами їх внутрішнього змісту в єдиному акті.

Вважаємо, що приватноправова кодифікація повинна бути єдиною, тобто не допускати
роз’єднання на окремі нормативно-правові акти. Звертаємо особливу увагу на необхідність
уніфікації і гармонізації цивільного законодавства, зокрема договірного права, які в
подальшому будуть імплементовані в Європейський ЦК; на необхідності узгодження
понятійного апарату, відкритті наукової дискусії, метою якої є узгодження понятійного апарату
нового цивільного законодавства з метою однакового регулювання приватноправових
відносин. Адже роз’єднання нормативно-правових актів беззаперечно призведе до відхилень
у приватноправовому регулюванні.

Насамкінець хотілося б зазначити, що кодифікація є не тільки вищою формою
систематизації, але і вищою формою правотворчості. Закономірністю розвитку будь-якої
правової системи, умовою її успішного впливу на суспільні відносини є логічна стрункість,
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несуперечливість і погодженість системи діючих правових норм. Одним із таких способів
приведення правової системи до логічної стрункості, несуперечності й погодженості системи
діючих правових норм є кодифікація законодавства.
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У статті проведено аналіз теоретичних здобутків учених, положень чинного
законодавства та правозастосовної практики щодо механізму судового розгляду цивільних
справ з відшкодування збитків засобами державного бюджету. Доведено про необхідність
розробки єдиного нормативно-правового механізму регулювання стягнення коштів
державного бюджету.

В статье проведен анализ теоретических достижений ученых, положений
действующего законодательства и правоприменительной практики относительно
механизма судебного рассмотрения гражданских дел по возмещению убытков средствами
государственного бюджета. Доказано о необходимости разработки единого
нормативно-правового механизма регулирования взыскания средств государственного
бюджета.

The analysis of the theoretical achievements of scientists, the current legislation and law
enforcement practice concerning the mechanism of judicial civil proceedings for damages by
means of the state budget. Proved the need to develop common regulatory mechanism for
regulating foreclosure state budget.

Ключові слова: держава, органи державної влади, додаткова цивільна
відповідальність.

Особливість розгляду судових справ щодо стягнення коштів державного бюджету
обумовлюється специфікою правової природи держави як учасника цивільних відносин.
Традиційно на доктринальному та законодавчому рівні закріплено положення про державу
як суб’єкта публічного права (зокрема, про державу – суб’єкта публічного права зазначено
у ч. 2 ст. 2 Цивільного кодексу України [1] (далі – ЦК України). Водночас держава та створені
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нею суб’єкти публічного права об’єктивно потребують участі у приватних (цивільних)
відносинах, наприклад, для створення матеріальної бази виконання покладених на ці особи
законом завдання. Зрештою, про участь держави у цивільних відносинах йдеться у розділі ІІ
ЦК України.

Щодо цього на постійній основі актуалізуються питання про те, в який спосіб у законодавчій
сфері слід прописати правила, відповідно до яких суб’єкти публічного права мали б змогу
брати участь на приватноправових засадах цивільного права в умовах дії конституційного
положення про рівність усіх суб’єктів перед законом. Це питання набуває актуальності в
момент звернення фізичних або юридичних осіб до суду з позовами проти держави та суб’єктів
публічного права для залучення їх до цивільної відповідальності. У правозастосовній практиці
у справах стягнення бюджетних коштів нез’ясованим, зокрема, є питання визначення особи
відповідача в цих категоріях судових справ, коли відповідачем, відповідно до стст. 174, 1173–
1176 ЦК України, повинна зазначатися держава; водночас, згідно з п. 2 Порядку виконання
рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ [2],
відповідачами (боржниками) в інтересах держави щодо виконання рішень судів про стягнення
збитків з держави (державного бюджету) є відповідний орган державної влади, який, відповідно
до положень Бюджетного кодексу України, є розпорядником тих бюджетних коштів, стягнення
яких передбачено судовим рішенням, а також інші розпорядники та одержувачі бюджетних
коштів; іноді боржником у виконавчому документі про стягнення коштів з державного бюджету
зазначається „Державний бюджет України” [3]. Колізія чинного законодавства щодо питань
уніфікації особи відповідача у справах з відшкодування збитків коштами державного бюджету
породжує невизначеність питання джерел такого стягнення: чи це нерозподілені між окремими
суб’єктами публічного права кошти державного бюджету, наприклад, кошти державного
резерву (як це закріплено у п. 2.8 Порядку виконання Державним казначейством України
рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів
дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів [4]); чи це закріплені на
казначейському рахунку кошти відповідного органу державної влади (у п. 11 інформаційного
листа Вищого арбітражного суду України „Про деякі приписи законодавства про відшкодування
шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій” [5]); чи за рахунок
коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду та
виконавчих документів (відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України „Про гарантії держави щодо
виконання судових рішень” [6]). Така нечіткість положень чинного законодавства щодо об’єктів
стягнення у позовах проти держави призводить до того, що у правозастосовній сфері наявні
ситуації, коли результат виконання винесеного судового рішення про стягнення коштів
державного бюджету залежить від сезону у бюджетному році (на початку року, як правило,
стягнення не реалізуються, адже присутнім є брак бюджетних коштів, і як наслідок – стягнення
за рішеннями судів успішно реалізуються лише у кінці року в умовах надлишків невикористаних
бюджетних коштів). Ще більшу плутанину спричиняють твердження практикуючих юристів
про те, що органи Державної виконавчої служби України позбавлені можливості проводити
будь-яке списання коштів за виконавчими документами, за якими боржниками є держава або
органи державної влади, а тому стягувачам необхідно подавати такі документи безпосередньо
до органів Державної казначейської служби України [7].

Зазначене вище становить актуальність та проблемність цього дослідження.
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У науковій сфері на недостатню розробленість у правовій науці проблеми майнової
відповідальності суб’єктів публічного права вказує ряд таких науковців, а саме: А. Довгерт,
Л. Винар, В. Кравчук, Р. Майданик, О. Первомайський, В. Примак, Є. Харитонов, Я. Шевченко,
В. Щербина та інші.

Метою дослідження є проведення аналізу теоретичного матеріалу, положень чинного
законодавства та правозастосовної практики задля формування єдиних підходів у визначенні
механізму судового розгляду цивільних справ з відшкодування збитків засобами державного
бюджету та внесення пропозицій у чинне законодавство з метою ліквідації існуючих колізій та
прогалин з цих питань.

Слід зазначити, що системний розгляд питання про механізм стягнення за рішенням суду
збитків засобами державного бюджету за своєю структурою є складним та охоплює сукупність
нормативно-правових актів різних галузей права (цивільного права, цивільно-процесуального
права, виконавчого права, бюджетного права та ін.). Враховуючи зміст чинного законодавства,
яке регламентує процедуру виконання судових рішень про стягнення коштів з держави, слід
зважати, що їх виконання може бути спрямоване: по-перше, безпосередньо проти держави
Україна (наприклад, за майнову шкоду, заподіяну її органами державної влади або посадовими
особами під час незаконної реалізації з їх боку владної компетенції); по-друге, проти держави
Україна як субсидіарного відповідача за зобов’язаннями своїх публічних утворень. Кожен із
окреслених випадків має свої особливості провадження.

Правило про цивільно-правову відповідальність держави нині є закріпленим у
ст. 56 Конституції України, де прописане право кожного на відшкодування за рахунок держави
чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
Виходячи з цього та зважаючи на положення стст. 1173–1175 ЦК України, у позові про
відшкодування збитків коштами державного бюджету саме держава (а не будь-який її орган
державної влади) повинна позначатися відповідачем. Покладання у цих випадках
відповідальності держави (а не на невідомо який орган державної влади) за заподіяну шкоду
підвищує гарантії прав потерпілих, оскільки їх право на повне і своєчасне відшкодування
збитків стає більш реальним. Крім того, слід зазначити, що безпосередня цивільно-правова
відповідальність держави в цій ситуації обумовлена наявністю вини держави, яка несе
відповідальність за дії створених своїх владних органів, оскільки останні у цивільних відносинах
реалізують інтереси держави в межах своєї компетенції.

У науці цивільного права та у правозастовній практиці наголошується на неурегульованості
питання вироблення єдиних підходів у визначенні (персоніфікації) осіб, які повинні виступати
в суді від імені держави під час притягнення держави до майнової відповідальності за завдану
шкоду юридичним та фізичним особам незаконними діями державних органів (п. 39
Інформаційного листа Вищого Господарського Суду України „Про деякі питання практики
застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України” [8]).

У процесі вирішення цього питання слід зважити на таку особливість правового становища
держави, як особлива форма представництва держави у цивільному обороті у вигляді
множинності осіб, які виступають від її імені. Зокрема, чинні норми цивільного законодавства
закріплюють плюралістичну модель участі держави у майнових відносинах, адже держава,
відповідно до ст. 170 ЦК України, набуває цивільних прав і здійснює обов’язки через органи
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державної влади. Відтак, попри визнання можливості виступу держави як сторони у цивільному
процесі (ч. 2 ст. 30 Цивільного процесуального кодексу України [9]), в момент судового
провадження по справах та виконання судового рішення проти держави вимагається
персоналізація інтересів держави через діяльність конкретних уповноважених органів
державної влади. Через це вбачається, що відповідачем по справах стягнення коштів державного
бюджету в порядку цивільної відповідальності повинна виступати держава в особі конкретного
органу державної влади, уповноваженого виступати у цих відносинах від імені та в інтересах
держави.

У процесі визначення цього „органу державної влади, уповноваженого виступати в суді
від імені та в інтересах держави” слід враховувати положення п. 2 Порядку виконання рішень
про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ [2], відповідно
до якого виконання рішень судів про стягнення збитків з держави (державного бюджету)
реалізує відповідний орган державної влади, який згідно з положеннями Бюджетного кодексу
України є розпорядником тих бюджетних коштів, стягнення яких передбачено судовим
рішенням. При цьому, зважаючи на положення стст. 1173–1175 ЦК України, наявність вини
цих органів не є обов’язковим.

У позовах, поданих, наприклад, на основі ст. 1174 ЦК України – відшкодування шкоди,
завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, відповідачем слід
визнавати державу в особі її відповідного органу державної влади – головного розпорядника
державних коштів, у відомстві якого перебуває безпосередній порушник прав і свобод фізичної
або юридичної особи (наприклад, у ситуації порушення цивільних прав співробітником МВС
України цим органом влади необхідно визнавати Міністерство внутрішніх справ України).
Такі повноваження охоплюються змістом їх владної компетенції як органів державної влади.
Наприклад, відповідно до ч. 4 ст. 51 Бюджетного кодексу України [10] (далі – БК України)
відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за
виконанням процедур та вимог, встановлених БК України, несуть головні розпорядники
бюджетних коштів.

Відкритим щодо цього залишається питання залучення у судовий процес відповідних
фінансових органів держави. Поширеною є практика визнання боржником у виконавчому
документі, виданому на виконання рішення про стягнення коштів з державного бюджету
органів Державної казначейської служби України. Зокрема, згідно з п. 41 постанови Кабінету
Міністрів України „Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів
державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ” [2], стягувачі подають документи,
зазначені у пункті 7 цього Порядку, до органу казначейства за місцезнаходженням органу
державної влади, внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності якого заподіяно
шкоду. Аналогічне правило закріплене у п. 10-1 постанови Пленуму Верховного Суду України
„Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” [11], де
зазначено, що у випадках, коли шкода відшкодовується державою (за рахунок держави), то
поряд із відповідним державним органом суд має притягнути як відповідача відповідний орган
Державного казначейства України.

Через це актуалізуються давно висловлені пропозиції вчених про необхідність встановлення
обов’язку діяльності єдиного державного органу – центрального фінансового органу, який
репрезентував би державу у всіх відносинах під час розпорядження належних їй грошових
коштів за державним бюджетом, у тому числі й у зобов’язаннях із відшкодування
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шкоди [12, с. 147]. Цей орган державної влади є орган, через який держава реалізує свої
повноваження як власник коштів державного бюджету.

Обґрунтування такого стану справ пов’язане із запровадженням нині казначейської форми
обслуговування Державного бюджету України (ст. 81 БК України). Теза про залучення у
судових справах проти держави від її імені та в її інтересах фінансових органів влади
обґрунтовується тим, що це повноваження охоплюється змістом їх владної компетенції.
Наприклад, згідно з п. 4 Положення про Державну казначейську службу України [13]
казначейство України, відповідно до покладених завдань, здійснює безспірне списання коштів
державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

Отже, у справах щодо стягнення збитків за рахунок держави способом поновлення
порушених прав позивачів є стягнення коштів Державного бюджету України. Тому під час
безпосередньої цивільно-правової відповідальності держави центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, слід залучати в судовий
процес в інтересах держави.

Вирішуючи питання джерел несення майнової відповідальності державою, окремі вчені
пропонують цивільно-правову відповідальність держави як носія майнових прав та обов’язків
розглядати через відповідальність казни [12, с. 402], тобто коли майновою базою
відповідальності держави виступає незакріплене за створеними нею організаціями майно
(це, як правило, засоби державного бюджету). Погоджуючись на доктринальному рівні із
зазначеною тезою, зауважимо, що нині наведену схему можна віднайти в окремих нормативно-
правових актах. Наприклад, про відшкодування шкоди за рахунок коштів державного бюджету
йдеться у ст. 4 Закону України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів
досудового розслідування, прокуратури і суду” [15]. На практиці в цій ситуації йдеться,
наприклад, про виділення державою в особі її фінансових органів додаткових бюджетних
асигнувань із сформованого у державному бюджеті щодо непередбачених витрат резервного
фонду єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України – фінансування
внутрішніх зобов’язань (п. 1.4 Порядку виконання Державним казначейством України рішень
суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів [4]).

Дещо інший механізм реалізації відповідальності держави визначений у ч. 1 ст. 3 Закону
України „Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” [6], де виконання рішень
суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною
казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання
коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного
органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою
для забезпечення виконання рішень суду.

При цьому у випадку, якщо витрати на обслуговування та погашення державного боргу
перевищать обсяг коштів, передбачений у законі про Державний бюджет України,
альтернативою виділення коштів з резервного фонду державного бюджету (або виділення
коштів за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду) є закріплена
законодавством можливість внесення змін до закону про Державний бюджет України на
поточний рік (п. 11 ст. 23 БК України). Окремим джерелом фінансування дефіциту бюджету,



218                                                                                                             Право

який виник під час майнової відповідальності держави, можуть також виступати державні
внутрішні та зовнішні запозичення (п. 1 ст. 38 БК України).

Вирішуючи питання визначення складу сторін у справах субсидіарної відповідальності
держави за зобов’язаннями створених нею державних організацій (державних казенних
підприємств та установ), зазначимо, що логічним є закріплене правило, відповідно до якого у
випадку недостатності у державних (казенних) підприємств та установ коштів чи майна, яке,
згідно із судовим рішенням, підлягає стягненню, відповідальність повинен нести власник майна
(тобто держава – прим. авт.) із залученням його до участі у справі як співвідповідача (п. 1 листа
Вищого арбітражного суду України „Щодо відповідальності юридичних осіб, за якими майно
закріплено на праві оперативного управління” [16]). При цьому наведений вище механізм
несення цивільної відповідальності держави за своїми зобов’язаннями в особі відповідних
органів державної влади коштами державного бюджету повинен мати загальний характер і
розповсюджуватися у всіх судових справах стягнення коштів державного бюджету, у тому
числі під час несення додаткової відповідальності держави. Щодо цього, то слід підтримати
позицію тих учених, які зазначають про недоцільність проведення стягнення з органів
державної влади як їх субсидіарної відповідальності за зобов’язаннями підвідомчих їм
організацій [17, с. 247], адже майнової бази такої відповідальності цих осіб у чинному
законодавстві (через запровадження казначейської системи обслуговування державного
бюджету) не створено. Тому у зв’язку з відсутністю єдиного універсального відповідача, який
виступає від імені держави, було б правильно закріпити у законодавчому порядку можливість
пред’явлення позову безпосередньо до держави Україна з подальшим обов’язком суду
визначити належний орган або особу, до компетенції яких належить обов’язок виконання
заявленої позивачем вимоги. Через це субсидіарним відповідачем у цих справах повинні
виступати не органи державної влади, а сама держава в особі своїх фінансових органів
державної влади та визначеного у судовому порядку органу державної влади, який виступає
від імені держави засновником організаційних утворень – боржників (наприклад, Міністерство
оборони України щодо військових частин). Такі повноваження охоплюються змістом їх владної
компетенції.

Зазначена схема є логічно обумовленою, оскільки кожен орган державної влади є
„головним”, компетентним органом влади (за ними прописується статус головних
розпорядників бюджетних коштів), який представляє інтереси держави у відповідній сфері і
відповідає за їхню реалізацію (наприклад, Міністерство оборони України уповноважено надати
дозвіл на реєстрацію певної військової частини як суб’єкта здійснення господарської
діяльності). Крім того, залучення у судовий процес у справах додаткової відповідальності
держави за зобов’язаннями неплатоспроможної державної бюджетної установи органу
державної влади (його відповідних посадових осіб), у підпорядкуванні якого перебуває ця
особа-боржник, сприяє всебічному, повному й об’єктивному встановленню судом дійсних
обставин справи, прав і обов’язків сторін, спрямована сприяти захисту прав держави як
сторони спору та недопущенню прийняття несприятливого для цього органу державної влади
рішення суду. Залучення до справи органу державної влади, у підпорядкуванні якого перебуває
організація-боржник, обумовлено також тим, що прийняте судове рішення впливає на права
та обов’язки цього органу державної влади (наприклад, відповідно до п. 2.11 Порядку виконання
Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(63) 2013 219

судів [4] після здійснення безспірного списання коштів з рахунку державного бюджету,
Державне казначейство України інформує відповідний орган державної влади, в
підпорядкуванні якого перебуває установа, посадова, службова особа якої вчинила незаконні
рішення, дії чи бездіяльність, про відшкодування шкоди громадянам із зазначенням її розміру
для вжиття заходів, передбачених законодавством). Цей факт може стати чинником
попередження у подальшому таких правопорушень з боку установи – боржника та інших
державних установ.

Слід наголосити, що основним відповідачем по судових справах субсидіарної
відповідальності держави залишається певний суб’єкт публічного права як юридична особа.
При цьому для уникнення передумов створення привілейованого становища державних
установ та казенних підприємств, порівняно з іншими учасниками цивільних відносин, у
діяльності яких можливим є настання субсидіарної відповідальності, умовою залучення
власника майна цих осіб до субсидіарної відповідальності повинна бути не тільки відсутність
в основного боржника бюджетних коштів, але й встановлення того факту, що останній
відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний
строк відповіді на пред’явлену вимогу.

При цьому майновою базою субсидіарної відповідальності держави у разі недостатності
виділених засновником для виконання мети створення бюджетних організацій грошових засобів
повинні виступати майно держави (йдеться про зазначене вище відшкодування за рахунок
коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду
або виділення коштів з резервного фонду державного бюджету). Зауважимо, що джерелом
погашення не слід визнавати пропоновані вченими додаткові бюджетні асигнування на її
покриття за кошторисом установи-боржника на найближчий рік [18, с. 84], оскільки відпуск
державній бюджетній установі чергових кошторисних асигнувань у наступному бюджетному
році в рахунок непокритої з її сторони заборгованості не можна розглядати як додаткову
(субсидіарну) відповідальність держави. Це є безпосередня відповідальність цієї установи-
боржника.

На підставі вищевикладеного пропонуємо доповнити чинне законодавство єдиними
правилами щодо механізму стягнення коштів державного бюджету. У справах безпосередньої
майнової відповідальності держави відповідачем слід визнавати державу в особі її органу
державної влади, з вини якого були спричинені збитки, та центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної фінансової політики і на рахунках якого
акумульовані бюджетні кошти.

У судових справах субсидіарної відповідальності держави за борги її суб’єктів публічного
права співвідповідачем у судовому процесі поряд із відповідною організацією слід визнавати
державу в особі її центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної фінансової політики та органу державної влади, у віданні якого перебуває ця
бюджетна установа-боржник. Джерелами таких відшкодувань є кошти, передбачені за
бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду або виділені кошти з
резервного фонду державного бюджету.

Зазначений вище підхід пропонується взяти за основу розробки єдиного нормативно-
правового механізму регулювання стягнення коштів державного бюджету у відповідних
положеннях Бюджетного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України,
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законів України „Про виконавче провадження”, „Про гарантії виконання судових рішень” та
підзаконних нормативно-правових актах.

У перспективі задля уникнення колізій у правозастосовній сфері актуальним є проведення
досліджень щодо формування уніфікованих підходів у механізмі майнової відповідальності
держави та інших суб’єктів публічного права на основі положень не тільки бюджетного,
адміністративного та інших галузей публічного права, але з урахуванням змісту приватного
(цивільного) права. У момент доповнення чинного законодавства слід враховувати зміст
принципів приватного права про рівність усіх суб’єктів права власності перед законом,
судового захисту цивільного права та інтересу.
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Національна академія
внутрішніх справ

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-

СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА
РЕСПУБЛІЦІ КУБА

Проаналізовано важливі напрями застосування сімейного права та регулювання
шлюбно-сімейних відносин України з Республікою Куба. Визначено сутність, види правових
колізій, які закріплені у міжнародних стандартах у цій галузі щодо цивільно-правового
статуту даних країн.

Проанализированы важные направления применения семейного права и регулирования
брачно-семейных отношений Украины с Республикой Куба. Определена сущность, виды
правовых коллизий, которые закреплены в международных стандартах в данной области
по гражданско-правовому статуту данных стран.

We analyzed the important areas of application of family law and regulation of marriage and
family relations between Ukraine and the Republic of Cuba. Essence, types of conflicts of law,
which are enshrined in international standards in this area of civil law regarding the statute of
data.

Ключові слова: шлюбно-сімейні відносини, колізійне регулювання, правовідносини,
правова допомога, законодавство держави, захист прав та інтересів.

Розвиток суспільства на сучасному етапі зумовив високий рівень взаємодії країн світу,
взаємопроникнення їх культур, збільшення приватноправових контактів між суб’єктами різних
країн, посилення міграційних процесів, пріоритетне становище саме приватного суб’єкта у
громадянському суспільстві.

Вказані тенденції позначилися і на розширенні сфери застосування сімейного права та
регулювання шлюбно-сімейних відносин із „іноземним елементом”.

Як відомо, сімейні відносини є найбільш складною сферою колізійного регулювання. З
одного боку, міжнародне сімейне право – це невід’ємна складова міжнародного сімейного
права в цілому з усіма притаманними йому принципами та підходами. З іншого – об’єкт
регулювання міжнародного сімейного права є досить специфічним, оскільки характерною
рисою сімейних відносин є їх тісний зв’язок із соціальним та культурним контекстом, у якому
вони мають місце. Сімейні відносини підпадають під дію соціальних регуляторів, таких як,
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наприклад, релігія, мораль, етика тощо. Це обумовлює особливу чутливість сімейних відносин
до спроб їх регулювання на основі іноземного права.

З огляду на значну кількість нормативно-правових актів, що містять колізійні норми
сімейного права, цілком можливою є ситуація, коли зазначені норми (з різних правових джерел)
будуть відрізнятися між собою. Вважаємо, що зіткнення колізійних норм, зосереджених у
Сімейному кодексі України [2] і міжнародно-правових актах, варто розв’язувати на користь
останніх внаслідок того, що, як правильно зазначає М. В. Антокольська, „сама мета створення
національних колізійних норм полягає в тому, що вони повинні застосовуватися тільки у
випадку відсутності міжнародної конвенції або двосторонньої угоди” [3]. Цей висновок
узгоджується з тим, що, по-перше, як зазначалося вище, згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України [1]
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є
частиною національного законодавства України. Аналогічні правила містяться і в ч. 1 ст. 17
Закону України „Про міжнародні договори України”, і в ст. 13 Сімейного кодексу України; по-
друге, у ч. 2 ст. 17 Закону України „Про міжнародні договори України” закріплено правило,
відповідно до якого, якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулось у
формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то
застосовуються правила міжнародного договору України.

У законодавстві нашої держави колізійні норми стосовно сімейних правовідносин з
„іноземним елементом” містять розділ IX „Колізійні норми сімейного права” Закону України
„Про міжнародне приватне право” від 23 червня 2005 р., розділ VI Сімейного кодексу України
від 10 січня 2002 р. Звернемо увагу на Міжнародну Конвенцію „Про надання правової
допомоги у цивільних чи сімейних і кримінальних справах” [4], дані норми мають колізійні
прив’язки, зокрема: 1) реєстрації шлюбів з „іноземним елементом”; їх визнання; 2) правових
наслідків шлюбу; 3) припинення шлюбу; 4) визнання розлучень; 5) особистих та майнових
прав подружжя; 6) правовідносин між батьками та дітьми; 7) встановлення опіки та піклування;
8) усиновлення.

У колізійному праві України відомі різні прив’язки, які спрямовані на вибір законодавства
у випадках реєстрації шлюбів між громадянами України з іноземцями та між іноземцями.
Згідно зі ст. 55 Закону України „Про міжнародне приватне право” [5] від 23 червня 2005 р.,
право на шлюб визначається особистим законом кожної з осіб, які подали заяву про укладення
шлюбу. При укладенні шлюбу в Україні застосовуються вимоги Сімейного кодексу України
щодо підстав недійсності шлюбу. Форма і порядок укладення шлюбу в Україні між
громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями
або особами без громадянства визначаються правом України (ст. 56). Шлюб між громадянами
України, якщо хоча б один з них проживає за межами України, може укладатися в консульській
установі або дипломатичному представництві України згідно з правом України. Укладення
шлюбу між іноземцями в консульській установі або дипломатичному представництві
відповідних держав в Україні регулюється правом акредитуючої держави (ст. 57).

Значна частина договорів про правову допомогу за участі України, зокрема договір з
Республікою Куба та іншими державами, передбачають, що умови реєстрації шлюбу
визначаються для кожної особи, яка бере шлюб, законодавством тієї країни – учасниці
договору, громадянином якої є особа. У договорах із Республікою Куба альтернативною є
прив’язка до закону держави, де проживає дана особа, яка бере шлюб.
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Згідно із Законом України „Про міжнародне приватне право” [5] ст. 58 зазначає, що шлюб
між громадянами України, шлюб між громадянином України та іноземцем, шлюб між
громадянином України та особою без громадянства, що укладений за межами України
відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні за умови додержання стосовно
громадянина України вимог Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності шлюбу.
Шлюб між іноземцями, шлюб між іноземцем та особою без громадянства, шлюб між особами
без громадянства, що укладені відповідно до права іноземної держави, є дійсними в Україні.

Норми про визнання шлюбів є у багатьох міжнародних договорах про правову допомогу
в цивільних чи сімейних і кримінальних справах. Визначено, що у справах про визнання
існування шлюбу застосовується законодавство договірної держави, яке використовувалося
для реєстрації шлюбу, а також визначається і компетентність органів, які беруть участь у
розгляді справ про визнання шлюбів з „іноземним елементом”.

Відповідно до норм Закону України „Про міжнародне приватне право” припинення шлюбу
та правові наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє на цей час щодо правових
наслідків шлюбу (ст. 63).

Оскільки одним із способів припинення шлюбу є розлучення, то колізійні норми стосовно
питань про розлучення містяться у міжнародних договорах. Проте чимало договорів про
правову допомогу, наприклад з Республікою Куба, не містять колізійних норм щодо розірвання
шлюбу.

До розірвання шлюбу застосовується законодавство держави:
– громадянами якої є подружжя в момент подання заяви чи в момент порушення справи

(ч. 1 ст. 23 з Кубою);
– в установу якої подано заяву за умови різного громадянства осіб;
– спільного місця проживання осіб із різним громадянством;
– орган якої порушив справу, якщо особи мають різне громадянство та проживають на

територіях різних держав [6].
Стосовно майнових відносин подружжя у Законі України „Про міжнародне приватне право”

визначено, що подружжя може обрати для регулювання майнових наслідків шлюбу право
особистого закону одного з подружжя або право держави, у якій один з них має звичайне
місце перебування, або, стосовно до нерухомого майна, право держави, у якій це майно
знаходиться (ст. 61). Вибране право припиняє застосовуватися або змінюється за згодою сторін
у разі зміни особистого закону або звичайного місця перебування того з подружжя, до
особистого закону або звичайного місця перебування якого було прив’язане обране право.

Вибір права стосовно правових наслідків шлюбу та майнових відносин подружжя має
бути здійснений у письмовій формі або явно випливати з умов шлюбного договору. Угода
сторін про вибір права, що укладена в Україні, повинна бути нотаріально посвідчена (ст. 62).

Звернемо увагу, що Законом України „Про міжнародне приватне право” передбачено
можливість сторін шлюбного договору обрати право, що застосовується до шлюбного
договору, яким є право особистого закону одного з подружжя або право держави, у якій
один з них має звичайне місце перебування, або, стосовно до нерухомого майна, право
держави, у якій це майно знаходиться (ст. 59).

Проаналізувавши особисті і майнові стосунки подружжя у правовідносинах з „іноземним
елементом”, колізійні норми встановлюються окремими договорами про правову допомогу,
укладеними СРСР (ст. 23 – з Республікою Куба).
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Колізійні прив’язки є різноманітними, що дає можливість створити гнучке колізійне право
і цим повніше захистити права та інтереси подружжя. Основним в усіх міжнародних договорах
про правову допомогу є відсилання до закону місця проживання осіб (спільного; окремого;
останнього; постійного). Водночас зміст понять спільного, окремого, останнього, постійного
місця проживання у міжнародних договорах не висвітлюється. Використовуються також
колізійні прив’язки – закон громадянства та закон суду. Так, у Договорі з Республікою Куба
зазначається, що особисті та майнові правовідносини подружжя визначаються законодавством
договірної держави, на території якої вони мають спільне місце проживання. Якщо подружжя
має одне громадянство, але проживає на територіях різних держав, застосовується закон
громадянства. Якщо подружжя має різне громадянство та проживає в різних державах –
учасницях договору, застосовується законодавство тієї держави, на території якої вони мали
своє останнє спільне місце проживання. Якщо ж ці особи не мали спільного місця проживання
на територіях договірних держав, застосовується законодавство держави, установа якої
розглядає справу.

Водночас майнові стосунки подружжя щодо нерухомого майна визначаються
законодавством та підлягають компетенції судів тієї договірної держави, на території якої
знаходиться це майно. Норми щодо нерухомого майна містяться і в інших договорах,
укладених, наприклад, із Кубою (ст. 22). У деяких із них зазначається норма щодо аліментних
зобов’язань.

Законом України „Про міжнародне приватне право” зазначено, що встановлення та
оскарження батьківства визначається особистим законом дитини на момент її народження
(ст. 65). Тут же вказані колізійні принципи, які слід застосовувати до прав та обов’язків батьків
і дітей. Ці права й обов’язки визначаються особистим законом дитини або правом, яке має
тісний зв’язок із відповідними відносинами і якщо воно є більш сприятливим для дитини
(ст. 66).

Колізійні норми щодо правових стосунків між батьками і дітьми містяться в багатьох
міжнародних договорах про правову допомогу (з Республікою Куба). Усі правові відносини
між батьками та дітьми визначаються законодавством тієї держави – учасниці договору, на
території якої вони мають спільне місце проживання. В інших договорах, а також до певних
відносин, наприклад до аліментних зобов’язань перед дитиною, передбачається застосування
закону громадянства дитини.

До встановлення і оспорювання походження дитини від певної особи застосовується
законодавство тієї держави – учасниці договору, громадянкою якої є мати дитини в момент
народження дитини. Водночас достатнім є дотримання форми визнання походження дитини,
що передбачена законодавством тієї договірної держави, на території якої визнання має бути
чи було здійснено. При цьому компетентними є органи держави, громадянином якої є дитина,
а також органи тієї держави, на території якої дитина має місце проживання. До цих
правовідносин застосовується законодавство договірної держави, громадянином якої є дитина.
Остання колізійна прив’язка застосовується і до правовідносин між дитиною та батьками,
якщо така дитина народилася від батьків, що не перебували в зареєстрованому шлюбі (ст. 28
– з Республікою Куба).

Правовідносини між опікуном або піклувальником та особою, яка перебуває під опікою
або піклуванням, визначаються законодавством договірної держави, орган опіки та піклування
якої призначив опікуна чи піклувальника. Якщо заходи щодо опіки та піклування необхідні в
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інтересах особи, яка перебуває під опікою чи піклуванням, місце проживання,
місцезнаходження чи майно якої є на території іншої договірної держави, тоді орган опіки та
піклування цієї держави терміново повинен повідомити компетентний орган держави,
громадянином якої є особа, яка потребує опіки чи піклування [3].

В українському законодавстві окреслено кілька видів правових колізій застосування права,
що регулює спадкування у міжнародному приватному праві: колізії щодо об’єкта спадкових
правовідносин; колізії відносно здатності до складання заповіту; колізії відносно форми заповіту.

Перша група колізій визначається існуванням розподілу майна на рухоме і нерухоме, що
обумовлює різні колізійні прив’язки для його спадкування.

Вітчизняна доктрина міжнародного приватного права пояснює пріоритет прив’язки для
спадкування рухомого майна до закону постійного місця проживання тим, що вказані
відносини є різновидом прояву відносин власності, де постійне місце проживання спадкодавця
за кордоном є тим чинником, який визначає зіткнення відносин спадкування із системою
власності іноземної держави. У тому випадку, якщо спадкодавець проживає за кордоном, він
створює навколо себе комплекс майнових відносин, які зазвичай включаються до системи
власності певної країни, тому природно, що у разі смерті спадкодавця відносини щодо
переходу майна до спадкоємців є майновими відносинами, що входять у систему власності
певної держави [7].

Що стосується громадянства колізійного критерію, то воно само по собі не призводить до
зв’язку спадкодавця з системою власності певної держави, не є тим чинником, який веде до
взаємодії правових систем, тому правило постійного місця проживання спадкодавця є більш
обґрунтованим.

І хоча з часом прив’язка до місця постійного проживання втрачає своє вирішальне значення,
все ж таки необхідно зазначити, що більше ніж половина з відомих законодавств у сфері
міжнародного приватного права містять прив’язку до місця проживання спадкодавця на
момент смерті для визначення спадкового права, крім України, яка послідовно дотримується
вказаного колізійного правила, закріплює у своєму законодавстві прив’язку до місця
проживання спадкодавця як основну щодо спадкування майна. А така країна, де критерій
громадянства встановлено, це Республіка Куба.

Застосування єдиного колізійного критерію базується на римській концепції розуміння
спадкування як універсальної правонаступності (коли до спадкоємця переходить усе спадкове
майно у цілому, зокрема обтяжене боргами), яка пояснювалась тим, що померлий і його
спадкоємець є в певному сенсі однією особою, чи тим, що спадкоємцем продовжується
особа померлого. Принцип використання єдиного права до процесу спадкування
розповсюджений по всьому світі. Більшість країн, як наприклад, Республіка Куба та Кодекс
Бустаманте, зробили у своєму законодавстві вибір на одному праві, що найчастіше базується
на особистому законі спадкодавця.

Другою колізією в міжнародному спадкуванні є колізія щодо здатності до складання заповіту.
У Законі України „Про міжнародне приватне право” визначено здатність особи до складання

і скасування заповіту також за законом постійного проживання, але в момент його складання
або смерті.

У сфері міжнародного приватного права регулювання шлюбно-сімейних відносин посідає
виняткове місце у зв’язку зі значними розбіжностями внутрішнього матеріального права
різних країн.
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Правові настанови внутрішнього сімейного права характеризуються своєю пов’язаністю
з моральними й релігійними уявленнями, економічними, побутовими особливостями,
історичним розвитком, соціальним рівнем, національною, етнічною та культурною
специфікою, пов’язаністю з основними правовими принципами, які прирівнюють до основ
публічного порядку тощо.

Отже, із вищесказаного випливає, що сімейне право різних держав ґрунтується на правилах
Загальної декларації прав людини [8], що проголошує право чоловіків та жінок, які досягли
повноліття, брати шлюб та засновувати сім’ю.
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В статье исследован вопрос о времени зарождения международно-правового
сотрудничества государств в борьбе с преступностью в финансовой сфере. Автором
обосновывается мнение, что подобное явление не могло иметь места ранее XVIII–XIX вв.

The issue of time limits concerning origin of international cooperation in the area of
counteracting financial criminality are considered in the article. The author states that this
phenomenon could not have existed before XVIII-XIX centuries.

Ключевые слова: финансовые преступления, межгосударственное сотрудничество,
Древний мир, средние века, выдача преступников.

Преступления, связанные с финансами, существуют в человеческом обществе уже много
веков и даже тысячелетий. Подтверждением этому может служить один из древнейших видов
преступлений в финансовой сфере – фальшивомонетничество. Первое упоминание понятия
„подделка денег” связывают с законодательством вавилонского царя Хаммурапи, правившего
в 1729–1750 гг. до н.э., в котором говорится о том, что подделыватель денег предается смерти.
Первые находки самих же поддельных денег относятся к ІІ в. до н.э. [1, c. 15–16]. Вместе с тем
осознание необходимости объединения усилий государств для борьбы с распространением
такого негативного явления, как преступность в финансовой сфере на уровне мирового
сообщества пришло далеко не сразу. В связи с этим целесообразной является характеристика
зарождения международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в
финансовой сфере.

Как мы уже отметили, преступность, требующая принятия специальных мер по борьбе с
ней, появляется еще в рабовладельческий период и решающую роль в борьбе с ней приобретает
национальное законодательство каждого отдельного государства. Вместе с тем в это же время,
по мнению С. В. Бородина и Е. Г. Ляхова, „наблюдается зарождение некоторых международно-
согласованных и упорядоченных действий государств в борьбе с преступностью. Начинает
складываться такое направление международного сотрудничества, как правовая
взаимопомощь по уголовным делам (например, в розыске преступников) и институт
экстрадиции”. В подтверждение своих слов они приводят пример договора между хеттским
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царем Хаттушилем ІІІ и египетским фараоном Рамсесом ІІ, заключенного в 1296 г. до н.э., в
котором предусматривалось: „Если кто-нибудь убежит из Египта и уйдет в страну хеттов, то
царь хеттов не будет его задерживать, но вернет в страну Рамсеса” [3, c. 11–12]. Р. М. Валеев
отмечает: „Имелись договоры о выдаче между отдельными греческими городами-
государствами. Выдача широко применялась к беглым рабам в Греции и в Римской
империи” [3, c. 11–12]. О. В. Буткевич приводит несколько примеров договоров, которые
непосредственно подтверждают существование подобной практики сотрудничества в Древнем
мире. Например, в договоре 562 г. до н.э. между Ченг и одиннадцатью другими китайскими
государствами отдельно отмечалось в ст. 4: „Никто не будет предоставлять убежище
уголовным преступникам” [4, с. 238, 295]. Следует обратить внимание на то, что, во-первых,
в приведенных примерах прежде всего говорится о нормах, касающихся преимущественно
выдачи преступников, а во-вторых, – общеуголовные преступления, как и преступления в
финансовой сфере, непосредственно из сферы действия соответствующих договоренностей
не исключаются, что предполагает возможность существования практики сотрудничества
государств в сфере борьбы с финансовой преступностью уже в Древнем мире, в-третьих,
отсутствуют какие-либо документальные подтверждения фактов заключения отдельных
договоров по борьбе с преступностью.

Вместе с тем с критикой обоснованности утверждения о существовании практики
международно-правового сотрудничества в сфере борьбы с преступностью в государствах
Древнего мира выступали такие ученые, как Ф. Ф. Мартенс, А.-В. Гефтер, А. В. Степанов.

Первый из упомянутых авторов, характеризуя институт выдачи в Древнем мире, указывал:
„Примеры, которые обыкновенно приводят из истории классической древности в
подтверждение того, что выдача существовала уже в Древнем мире, как нельзя более
доказывают, что она не только не была в это время институтом международного права, но
даже не развилась до степени обычая, общепризнанного в сношениях между наиболее
образованными и близкими по своим интересам народам древности”. Аргументируя свою
точку зрения, он обращал внимание на то, что, во-первых, требования выдачи вызывались
случайными политическими обстоятельствами, а во-вторых, – не существовало в Древнем
мире ни договоров о выдаче, ни определенных правил и форм, к ним применяемых. Кроме
того, „сами преступления не представляли международной опасности, ограничиваясь по
необходимости пределами небольших территорий” [5, c. 427].

А.-В. Гефтер еще более решительно отрицает существование права выдачи в Древнем
мире: „Международное право Древнего мира решительно противилось выдаче тех
иностранцев, которые, укрывшись на чужой территории, становились под защиту местных
богов. В древности выдача допускалась только тогда, когда иностранец совершал преступление
против другого иностранца в той самой стране, где он нашел убежище … “ [6, c. 128].

Не менее скептичен в вопросе о существовании международно-правового сотрудничества
в сфере борьбы с преступностью, в частности, в форме выдачи, и А. В. Степанов. Он
утверждает, что „… экстрадиция, понимаемая в нашем смысле, была бы институтом
совершенно бессмысленным в классической древности … Древний человек чувствовал себя
человеком, лицом полноправным только до тех пор, пока он жил среди своего народа, родного
ему по крови и происхождению. Раз он отрывался от этой среды, он делался парией, не
имевшей почти никаких прав на существование. Поэтому в древнем праве изгнание из
пределов государства считалось наказанием, равносильным смертной казни” [7, c. 315–316].
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Как мы видим, с достаточной степенью убедительности можно утверждать, что
преступления в финансовой сфере даже если и могли входить в сферу действия отдельных
международно-правовых норм по борьбе с преступностью в Древнем мире, в частности, в
рамках института выдачи, но они так и не стали общепризнанным объектом международно-
правового регулирования. Такой вывод подтверждается как дополнительным характером
соответствующего объекта регулирования в контексте основного предмета международных
договоров в Древнем мире, так и относительно редким упоминанием такого объекта в массе
договоров, заключенных в Древнем мире. Таким образом, в Древнем мире сотрудничество
по вопросам борьбы с преступлениями, в т.ч. и финансовыми, не имело постоянного
характера и было слишком зависимым от уровня развития политических отношений между
государствами.

Средние века хотя и повлияли существенным образом на дальнейшее совершенствование
практики сотрудничества государств в борьбе с преступностью, в т.ч. и в финансовой сфере,
но все же их влияние вряд ли можно назвать решающим для завершения стадии формирования
соответствующего института в рамках международного права. Именно в Средневековье можно
встретить уже не только отдельные договорные нормы относительно выдачи преступников,
но и собственно договоры о ней [5, c. 427]. Так, П. Казанский отмечает, что первые договоры
о выдаче преступников появляются в XIV ст. [8, c. 489]. Особенно часто заключение подобных
договоров практиковалось в ХІІ–XV стст. между итальянскими городами, при этом уровень
доверия сторон друг к другу был настолько высоким, что разрешалась даже выдача
собственных подданных. По мнению Э. О. Симсона, причинами распространения подобной
практики в средневековых итальянских городах было то, что, с одной стороны, они имели
общие исторические и культурные корни, а с другой – находились в непосредственной
географической близости друг к другу, что влияло и на частоту возникновения необходимости
в соответствующей форме сотрудничества по вопросам борьбы с преступностью.
Подтверждением существования такой практики являются договор между Феррарой и
Болоньей от 10.05.1193 г. и договор между Майландом и Генуей от 15.07.1417 г. [9, с. 53–54].

Одной из первых и едва ли не ранее других в истории средневековой Европы к вопросу о
международно-правовом регулировании борьбы с преступностью в форме выдачи
обратилась Византия. Известно, что еще в 561/562 г. н.э. в договоре с Персией, текст которого
не сохранился, отдельное внимание в тексте было отведено и для права убежища, и для
высылки [10, c. 334].

Не оставалась в стороне от попыток установления сотрудничества в сфере борьбы с
преступностью и Киевская Русь. Ст. IX договора 911 г. с Византией гласит: „Аще злодей
возвратится в (Греки из?) Русь (и) да жалуются Русь Христианскому Царю, и ять будет таковый,
и возвращен, нехотя в Русь. Си же вся, да сотворят Русь Греком, иди же, аще ключится
таковое” [9, c. 91]. Другими словами, если русич совершал преступление в Византии, то его
выдавали для наказания в Киевскую Русь. Если же он бежал оттуда и возвращался в Византию,
то его по требованию Киевской Руси опять отправляли назад. Аналогичная норма содержалась
также в договоре 944 г. с Византией [5, с. 428].

12 августа 1323 г. был заключен между Новгородом и Швецией мирный договор в крепости
Орешек (Ореховец), который также предусматривал: „Шведы и военнослужащие замка Выборг,
или подвластные им, да не делают насилия купцам и путешественникам … Новгородским
или людям их; но да имеют обе стороны безопасный путь, в продолжение сего мира …
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Должники, поручники, рабы, либо злодеи, убегающие к нам, или к вам да выдаются по
закону … Где кто учинил преступление, тот там и отвечает по закону” [9, c. 93–94].

Примечательной особенностью приведенных выше примеров договоров (договоры
Киевской Руси с Византией 911 г. и 944 г., договор Новгорода с Швецией 1323 г.) является то,
что в них не предусмотрено ограничения круга преступлений, по которым является
возможной выдача. Исходя из этого, нельзя исключать, что преступления в финансовой сфере,
в частности фальшивомонетничество, могли предполагать возможность выдачи.

Вместе с тем большинство ученых отмечают, что как в Древнем мире, так и в средние
века обычная практика сотрудничества государств по борьбе в преступностью, наиболее
распространенной формой которого была выдача преступников, носила ограниченный,
ситуативный характер и не предусматривала распространение норм относительно выдачи за
преступления в финансовой сфере. А. Ривье отмечает: „В древности, в средние века были
выдаваемы политические или религиозные враги, бунтовщики, заговорщики, еретики” [11,
с. 143]. В подтверждение ограниченного характера норм относительно выдачи А. В. Степанов
добавляет: „Как на единственное исключение можно указать на трактат французского короля
Карла V и графа Савойского (4 марта 1376 г.), имевший общую цель взаимной выдачи
преступников и притом преступников против общего права” [7, c. 317].

Причина низкого уровня развития межгосударственного сотрудничества по борьбе с
преступностью в Древнем мире и в Средние века, по мнению В. А. Уляницкого, состоит в
том, что „прежде, когда в международных отношениях господствовал принцип суверенитета,
уголовное правосудие того или иного государства было строго территориально, и лишь с
начала XVIII в. государства начали заключать друг с другом конвенции о выдаче преступников,
но главным образом – политических. Вопрос об оказании международной судебной помощи
государству по общим преступлениям не регулировался международными соглашениями.
Напротив, заботясь об увеличении своего населения, каждое государство оказывало
покровительство и гостеприимство преступникам-иностранцам, искавшим в его пределах
убежища … С конца XVIII в. появляются уже договоры государств о выдаче виновных в
совершении не только политических, но и общих преступлений” [12, c. 320]. С ним согласен и
Д. Никольский: „… до XIX в. не может быть и речи о праве выдачи … Только в конце XVIII в.
являются некоторые зародыши права выдачи” [13, c. 80].

В. П. Даневский считает, что сотрудничество государств по борьбе с преступностью в
рамках международного уголовного права возникло только „в Новое время и довольно поздно:
1) после того, как установилось публично-правовое понятие о преступлении и наказании,
вытеснившее частно-правовой их характер; 2) когда пустила корни идея общения между
народами, а именно – сознание о солидарности их в охране не одного политического, но и
юридического порядка, нарушаемого преступлениями” [14, c. 33]. Отдельно он указывает на
то, что преступники против общего права до XVIII в. не выдавались (исключения случайны и
крайне редки). Причиной этого было то, что правительства стран происхождения беглых
преступников были довольны тем, что территория „очищалась” от вредных и опасных
элементов, а государство, давшее им убежище, мало заботилось о прошлом преступника,
глядя на него как на податную (рабочую) силу.

Как мы видим, большинство ученых (Ф. Ф. Мартенс, Л. Оппенгейм, А. В. Степанов,
Е. Я. Шостак и др.) склоняются к тому, что именно XVIII в. стал тем переломным периодом,
в котором международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с преступностью
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окончательно было признано как необходимость на уровне международного сообщества и,
таким образом, вышло на новый уровень развития. Об этом свидетельствует широкое
распространение практики заключения специальных договоров, регламентирующих порядок
и формы такого сотрудничества, начавшееся в этот период. Следует отдельно отметить и то,
что именно с этого периода практика межгосударственного сотрудничества непосредственно
распространяет свою сферу действия на широкий круг преступлений, в т.ч. и финансового
характера, не ограничиваясь только преступлениями политического или религиозного
характера (например, договор Франции и Испании от 29 сентября 1765 г. предполагал выдачу
за убийство, изнасилование, подделку монеты и др. [13, c. 79]). А. И. Бойцов отмечает: „В
XVIII в. … договоры о выдаче все более распространяются не только на дезертиров, но и на
общеуголовных преступников – убийц, фальшивомонетчиков, воров, поджигателей, а
сотрудничество государств в уголовном преследовании этих лиц становится все более
интенсивным” [15, c. 15]. Непосредственной причиной предметного расширения сферы
сотрудничества государств по борьбе с преступностью является то, что „лишь с XVIII ст.
начинают сознавать общую обязанность членов международного общения охранять
юридический порядок от преступлений против общего права” [14, c. 33–34].

Таким образом, этап зарождения международно-правового сотрудничества по вопросам
борьбы с преступностью в финансовой сфере вполне обоснованно необходимо датировать
XVIII–XIX вв., несмотря на существование отдельных примеров взаимной помощи по
уголовным делам в античной и средневековой эпохах. Подобная практика в контексте борьбы
с финансовыми преступлениями если и могла иметь место до XVIII в., то все равно имела
случайный характер и в значительной мере обуславливалась политическими
обстоятельствами. Еще одним препятствием развитию соответствующего направления
международно-правового регулирования были специфические потребности и особенности
развития тогдашних государств (утверждение идеи суверенитета, необходимость заселения
новых территорий, увеличения количества рабочей силы и т.д.).
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ
МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ:

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті розглянуто питання щодо врегулювання міжнародної правової допомоги у

кримінальному провадженні на рівні міжвідомчих і відомчих нормативно-правових актів
в Україні. Внесено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з даного питання.

В статье рассмотрен вопрос об урегулировании международной правовой помощи в
уголовном производстве на уровне межведомственных и ведомственных нормативно-
правовых актов в Украине. Внесено предложения по совершенствованию действующего
законодательства по данному вопросу.

The article deals with the question of the settlement of international legal assistance in
criminal proceedings at interdepartmental and departmental normative acts in Ukraine.
Proposals are being made to improve existing legislation on the subject.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, кримінальне провадження, кримінальне
процесуальне законодавство, міжнародна правова допомога.

Сучасний розвиток міждержавних і міжнародних соціально-економічних зв’язків зумовлює
інтенсифікацію та вдосконалення діяльності злочинних формувань, що пов’язана як із
вчиненням кримінальних правопорушень, так і з приховуванням відповідної злочинної
діяльності. Сьогодні злочинці мають можливість, вчинивши кримінальне правопорушення,
мобільно пересуватися з однієї країни до іншої, що ускладнює роботу правоохоронних органів,
спрямовану на своєчасне виявлення, розслідування та розкриття таких діянь. У зв’язку з цим
не лише перед Україною, як правовою державою, а також перед усією міжнародною
спільнотою стоїть необхідність удосконалення організаційно-правових механізмів міжнародної
правової допомоги у кримінальних провадженнях.

Зауважимо, що новий етап розвитку кримінального процесуального інституту в Україні
зумовлений як прийняттям у 2012 році Кримінального процесуального кодексу України (далі
– КПК України), так і початком процесу входження України як асоційованого члена до
Європейської спільноти.

У 2011 році КПК України 1960 року був доповнений положеннями про надання міжнародної
правової допомоги та перейняття кримінального переслідування, однак і після цього не можна
було говорити, що міжнародна співпраця у кримінальних правопорушеннях між Україною та
іншими державами регулювалась на законодавчому рівні належним чином.

© Антонюк А. Б., 2013
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У сучасних умовах існує обґрунтована потреба продовжувати розробляти дієвий правовий
механізм, який започаткований Кримінальним процесуальним кодексом України, з метою
запобігання уникненню покарання злочинцями, що переховуються від кримінального
переслідування на території держави, на якій вони не є громадянами. Проте відмінності підходів
правових систем зарубіжних країн до регулювання однорідних питань, незабезпечення
достатніх гарантій прав і свобод людини не лише ускладнює роботу правоохоронних органів
України, але й створює негативний імідж нашої держави на міжнародній арені.

В Україні питання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні при
здійсненні на рівні міжвідомчих і відомчих нормативно-правових актів розглядалося такими
вченими, як К. П. Задояном, О. А. Калгановою, А. Г. Маланюком, С. В. Черниченком. Вони
зробили значний внесок у вирішенні цієї проблеми, розробивши класифікацію міжнародних
договорів з питань кримінального співробітництва.

Загалом міжнародним співтовариством розроблено універсальні міжнародні договори у
сфері кримінального судочинства, спрямовані на забезпечення державам-учасницям
можливості надавати одна одній правову допомогу в кримінальних провадженнях, вирішувати
питання про екстрадицію чи про перейняття кримінального переслідування при неможливості
реалізації екстрадиційної процедури, визнавати і приймати до виконання вирок суду щодо
особи, яка перебуває на території запитуваної держави, передавати засуджену особу для
відбування покарання державі її громадянства тощо.

З цією метою сформована певна структура регулювання даних правовідносин, яка
складається з двох частин – міжнародної і внутрішньодержавної. До складу міжнародної
частини входять усі укладені чи ратифіковані Україною міжнародно-правові акти, що повністю
чи частково присвячені питанням процесуального співробітництва. При цьому, згідно
з ч. 1 ст. 9 Конституції України [4] та ч. 1 ст. 19 Закону України „Про міжнародні договори
України” від 29.06.2004 року вони є невід’ємною частиною національного законодавства
України [5], у системі якого займали донедавна домінуюче і першочергове місце. Таке
домінування було зумовлене відсутністю в Україні внутрішньодержавного закону, що
регулював би порядок взаємодії з іноземними органами при здійсненні кримінального
переслідування. Проте нині можна з впевненістю стверджувати, що на якісно новий рівень
розвитку вийшло внутрішньодержавне законодавство України, що пов’язано із прийняттям
КПК України, де окремим розділом „Міжнародне співробітництво під час кримінального
провадження” прописано порядок та коло суб’єктів надання міжнародної правової допомоги
у кримінальному провадженні.

Поряд із цим для забезпечення виконання зобов’язань, взятих під час вступу до Ради
Європи, Україна набрала членства у ряді європейських конвенцій з питань кримінального
судочинства, серед яких Європейська конвенція про видачу правопорушників з двома
додатковими протоколами до неї, Європейська конвенція про взаємну допомогу у
кримінальних справах з додатковим протоколом до неї, Європейська конвенція про передачу
провадження у кримінальних справах, Конвенція про передачу засуджених осіб, Європейська
конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими особами, Конвенція
про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо.

Нині правовою основою міжнародного співробітництва у галузі боротьби зі злочинністю
на сучасному етапі є відповідні міжнародні угоди України, які були укладені колишнім СРСР
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і в силу правонаступництва мають юридичну силу для України, та договори, які укладені
Україною з 1991 року і до сьогодні.

Важливим міжнародним актом для діяльності правоохоронних органів при міжнародному
співробітництві є Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах
1959 року, що була ратифікована Україною 9 червня 1998 року [7]. Важливість її полягає,
зокрема, у тому, що проведення процесуальних дій – найбільш поширений вид правової
допомоги, оскільки під час досудового розслідування кримінальних проваджень часто виникає
потреба у збиранні за кордоном доказів шляхом здійснення певних слідчих процесуальних
дій.

Дана Конвенція закріплює, що при виконанні доручення щодо проведення процесуальних
дій запитувана сторона застосовує законодавство своєї держави. Однак на прохання установи,
від якої виходить доручення, вона може застосовувати процесуальні норми запитуючої
сторони, якщо вони не суперечать законодавству запитуваної держави [7].

Також нею закріплено вимоги щодо виконання прохання про надання взаємної правової
допомоги (органи, які надають інформацію, відмова у наданні взаємної допомоги).
Передбачено, що правова допомога не надається, якщо її надання може спричинити шкоду
суверенітету чи безпеці або суперечить основним принципам законодавства запитуваної
сторони. У випадку відмови у виконанні прохання про надання правової допомоги запитуюча
сторона негайно повідомляється про причини відмови.

Зазначимо, що факт вручення відповідних документів необхідно підтверджувати письмово.
Вважається, що його форма може бути довільною. Проте у документі повинні знайти своє
відображення місце, час, спосіб вручення документа, посилання на посадову особу, яка
здійснила вручення документів, а також докладні відомості про одержувача документа, а у
випадку невручення документів – причини, з яких документи не були вручені.

В Україні вручення документа, який надійшов від іноземної держави, проводиться під
розписку, яка вилучається в особи, що отримала документ. У ній обов’язково вказується час
і місце його вручення. Міністерство юстиції України направляє цю розписку відповідній
установі іноземної держави.

Україна виконує клопотання іншої договірної держави про вручення повістки про виклик
до суду обвинуваченої особи, яка перебуває на її території, за умови, якщо така повістка буде
передаватися не пізніше ніж за 40 діб до дати, вказаної в повістці.

Договорами про надання правової допомоги також передбачена передача предметів, що
є знаряддям кримінального правопорушення, мають сліди кримінального правопорушення
або набуті злочинним шляхом, та предметів, що можуть бути визнані у кримінальному
провадженні речовими доказами. Дана Конвенція не застосовується до арешту, виконання
вироків або правопорушень, які передбачені військовим правом.

Таким чином, міжнародні договори продовжують формувати систему стандартів у сфері
міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, що визначають спрямованість
і засади діяльності компетентних державних органів, дозволяючи виявити прогалини серед
національних правових механізмів реалізації міжнародних зобов’язань у цій сфері.

Щодо внутрішньодержавних норм, то чинне кримінальне процесуальне законодавство
України містить адекватні сучасній правозастосовній практиці норми, які на достатньому
рівні регламентують правові відносини, які виникають у процесі надання правової допомоги
у кримінальних провадженнях. Водночас виконання міжнародних зобов’язань передбачає
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застосування саме національного законодавства, яке є основою для створення та рушійною
силою для застосування міжнародних договорів. Слушною є думка С. В. Черниченка, що
внутрішньодержавне право має бути узгоджене з міжнародним таким чином, щоб
забезпечувати здійснення останнього [1].

Проте  необхідно зазначити винятки. Міжнародними договорами не виключається
можливість застосування при виконанні запиту про правову допомогу законодавства
запитуючої сторони, якщо на це є її прохання і воно не суперечить законодавству запитуваної
держави. Також КПК України передбачає можливість надання міжнародної правової допомоги
на засадах взаємності. У випадку відсутності міжнародних договорів між Україною та іноземною
державою таке співробітництво може здійснюватися за умови отримання письмової гарантії
запитуваної сторони розглянути в майбутньому її запит про надання такого ж виду міжнародної
правової допомоги. Але все ж це виняток із загального принципу „закону суду”, бо
застосування іноземного процесуального права певною мірою, як наголошують фахівці,
порушує основи судочинства запитуваної держави. Також така процедура ускладнюється
тим, що у разі відсутності відповідного договору Генеральна прокуратура України надсилає
запит не безпосередньо до відповідного правоохоронного органу іноземної держави, а до
Міністерства закордонних справ України, яке передає такий запит дипломатичними шляхами.

Відповідно до п. 1 та п. 2 статті 549 Кримінального процесуального кодексу України речові
докази і документи, передані запитуваною стороною на виконання запиту (доручення,
клопотання) компетентного органу України у порядку міжнародного співробітництва,
зберігаються в порядку, встановленому КПК України для зберігання речових доказів та
документів, і після закінчення кримінального провадження повертаються запитуваній стороні,
якщо не було досягнуто домовленості про інше. Під час передання компетентному органу
запитуючої сторони речових доказів і документів на виконання запиту (доручення, клопотання)
у порядку міжнародного співробітництва компетентний орган України може відмовитися від
вимоги їх повернення в Україну після закінчення кримінального провадження у запитуючій
стороні у разі, якщо на території України відсутня потреба їх використання для досудового
розслідування та судового розгляду в іншому кримінальному провадженні або відсутні
правомірні вимоги третіх осіб щодо права на відповідне майно чи спір щодо нього
розглядається у суді [8].

До прийняття чинного КПК України до таких міжвідомчих актів належали насамперед
Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства
від 29.06.1999 року (далі – Інструкція від 26.06.1999 р.) [2]. Чільне місце займають також і відомчі
акти Генеральної прокуратури України. Насамперед Наказ Генеральної прокуратури України
„Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового
співробітництва” від 11 лютого 2013 року № 8гн. Окремі положення містяться і в інших наказах
Генерального Прокурора України, виданих на виконання міжнародних договорів, і в
інформаційних листах Генеральної Прокуратури України [3; 6].

Відсутність в українському національному законодавстві належно деталізованої процедури
реалізації міжнародних угод у сфері міжнародного співробітництва залишається тим фактором,
який чинить деструктивний вплив на його розвиток, сприяючи виникненню численних колізій.
При цьому часто виникали суперечності при наданні правової допомоги тоді, коли з державою
відсутній відповідний договір, тобто допомога надається на умовах взаємності. Саме тут гостро
постає потреба в національному законодавстві щодо визначення основних засад такої взаємодії.
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При внесенні суттєвих змін до кримінального процесуального законодавства України у
зв’язку із реформою кримінальної юстиції існування такої кількості відомчих актів втратило
свою доцільність. У світлі прийняття нового КПК України у ньому закріпили відповідні
процесуальні норми, створивши тим самим єдиний законодавчий механізм міжнародних
правових відносин у кримінальних провадженнях, у тому числі реалізації положень відповідних
міжнародних договорів.

Законодавство України як держави, що виступає суб’єктом публічних міждержавних
відносин у сфері протидії кримінальних правопорушень є доволі різноманітним і змістовно
насиченим. Але практичний досвід свідчить, що „кількість” не завжди означає „якість”. Тому
сьогодні постає завдання забезпечити власне дієвість правового механізму діяльності стосовно
протидії злочинності шляхом вирішення питання узгодженості норм міжнародного та
національного права.

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що прийняття Кримінального
процесуального кодексу України у 2012 році, де передбачено процесуальний порядок
провадження щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях,
дозволяє певною мірою уніфікувати положення вітчизняного кримінального процесуального
законодавства, зменшивши вірогідність виникнення суперечностей та процедурних
непорозумінь при відносинах з іноземними державами у даній сфері. Це стало можливим
завдяки наявності окремого розділу у його структурі „Міжнародне співробітництво під час
кримінального провадження”, де регулюються загальні положення, правила надання
міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, перейняття кримінального
переслідування, екстрадиційного процесу тощо.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто особливості правового регулювання європейського
співробітництва у сфері вищої освіти. Особливу увагу приділено характеристиці основних
документів Болонського процесу. Надано пропозиції щодо вдосконалення українського
законодавства про вищу освіту відповідно до принципів Болонського процесу.

В статье рассмотрены особенности правового регулирования европейского
сотрудничества в сфере высшего образования. Особое внимание уделено характеристике
основных документов Болонского процесса. Автор вносит предложения по
усовершенстваванию украинского законодательства о высшем образовании в
соответствии с принципами Болонского процесса.

The author investigates the main traits of legal regulation on european cooperation in the
area of higher education. The attention is paid to the characterization of the basic documents of
Bologna process. In the conclusions, the propositions on improvement of Ukrainian legislation
concerning higher education in accordance with the principles of Bologna process.

Ключові слова: європейська інтеграція, Болонський процес, вища освіта, Європейський
простір вищої освіти.

Європейські інтеграційні процеси, які охопили всі сфери життєдіяльності держави, у тому
числі і вищу освіту, спрямовані на розвиток співробітництва європейських держав у сфері
вищої освіти та формування економічно розвиненої і конкурентоспроможної об’єднаної
Європи. Рушійною силою інтеграційних процесів покликаний стати Болонський процес,
основним завданням якого є гармонізація вищої освіти в Європі. Під впливом інтеграційних
процесів відбувається зближення різних освітянських шкіл, уніфікація організації навчального
процесу, формування європейського простору вищої освіти. Наша держава не може
залишатися осторонь даних процесів. Участь вищої освіти України у Болонських перетвореннях
спрямована на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а також – на збереження кращих
традицій і покращання вже існуючих національних стандартів освіти.

Забезпечення інтеграції вищої освіти України в європейський і світовий освітній простір
та покращання якості освіти проголошено пріоритетами нашої держави. Проблема полягає в
тому, що наша держава поки що має недостатньо сформовану законодавчу базу з питань
міжнародного співробітництва у сфері освіти. Розвиток європейських інтеграційних процесів
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зумовив необхідність проведення структурних реформ у системі вищої освіти України,
спрямованих на приведення її у відповідність до європейських освітніх стандартів.

Необхідною умовою європейської інтеграції вищої освіти України є підвищення якості
вищої освіти, забезпечення конкурентоспроможності українських випускників на ринку праці.
Наша держава взяла на себе зобов’язання щодо співробітництва в галузі освіти з такими
міжнародними організаціями, як Рада Європи, ЮНЕСКО, Європейський Союз. У результаті
такого співробітництва Україна підписала та ратифікувала цілий ряд міжнародно-правових
актів у галузі освіти.

Дослідженню міждержавного співробітництва у сфері вищої освіти приділяють увагу як
вітчизняні, так і зарубіжні науковці, серед яких варто назвати І. І. Бабина, Я. Я. Болюбаша,
Г. К. Борисова, В. В. Грубінко, І. В. Дем’яненко, В. С. Журавського, М. З. Згуровського,
А. В. Кондратюк, В. Г. Креміня, Б. І. Мелехина, М. Ф. Степко, В. Я. Хватова, В. Д. Шинкарука,
В. І. Шкатуллу, Г. В. Щокіна. Враховуючи те, що не всі аспекти міждержавного співробітництва
у сфері вищої освіти були розглянуті, вказана проблематика залишається актуальною на
сьогодні.

Метою статті є правовий аналіз міжнародно-правових актів, присвячених питанням вищої
освіти, а також міжнародних інституційних механізмів, які зачіпають питання вищої освіти.

Міжнародне співробітництво у сфері освіти здійснюється шляхом укладання міжнародних
договорів та створення міжнародних організацій.

Варто зазначити, що в п. 3 ст. 1 Статуту ООН однією з цілей проголошується здійснення
міжнародного співробітництва при вирішенні міжнародних проблем економічного,
соціального, культурного і гуманітарного характеру та заохочення й розвиток поваги до прав
людини і основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови та релігії. А у ст. 55
зазначається, що для створення умов стабільності і благополуччя, необхідних для мирних і
дружніх відносин між націями, заснованих на повазі принципу рівності і самовизначення
народів, ООН сприяє міжнародному співробітництву у сфері культури й освіти [2].

Безпосередньо сферою освіти на універсальному рівні опікується створена в 1945 р.
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Відповідно до ст. 1
Статуту ЮНЕСКО її основною ціллю є сприяння співробітництву народів з метою поступового
забезпечення доступності освіти для всіх, незалежно від раси, статі та соціально-економічних
розбіжностей.

На думку науковців, більш дієвим є регіональне договірне співробітництво, оскільки воно
дозволяє ефективніше врегульовувати проблеми у сфері освіти, такі як побудова єдиного
освітнього простору, визнання документів про освіту. Активне співробітництво з питань освіти
на регіональній основі здійснюється в рамках Ради Європи (РЄ) та Європейського Союзу
(ЄС).

Вперше на міжнародному рівні право на освіту закріпила Загальна декларація прав людини
1948 р., яка передбачає, що: „кожна людина має право на освіту....Освіта повинна бути
загальнодоступною для всіх на основі здібностей кожного” (п. 1 ст. 26). Положення даної статті
доцільно розглядати у поєднанні зі ст. 19, яка передбачає, що: „кожен має право на свободу
переконань та на їх вільне вираження; це право також містить свободу безперешкодно
дотримуватись своїх переконань і свободу шукати, отримувати та розповсюджувати
інформацію й ідеї різними способами та незалежно від державних кордонів”. Разом з тим
„освіта повинна бути спрямована на повний розвиток особистості та на повагу до прав людини
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і основних свобод. Освіта має сприяти взаєморозумінню, терпимості та дружбі між усіма
народами, расовими і релігійними групами та повинна сприяти діяльності Організації
Об’єднаних Націй з підтримки миру” (п. 2 ст. 26) [3].

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 p. не лише розкриває
зміст та юридичну природу права на освіту, а й визначає міжнародно-правові гарантії його
реалізації. Пакт закріпив положення про те, що держави-учасниці визнають право кожної
людини на освіту та визначив завдання освіти (п. 1 ст. 13).

Подальший розвиток право на освіту отримало в Конвенції про боротьбу з дискримінацією
у сфері освіти 1960 р., Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
1965 р. (ст. 5); Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінки 1979 р. (статті 10,
14); Конвенції про права дитини 1989 р. (статті 28, 29).

У 1949 р. була створена Рада Європи (РЄ). До важливих міжнародних актів, прийнятих
Радою Європи, потрібно віднести Європейську конвенцію про захист прав людини й основних
свобод 1950 р., Європейську соціальну хартію 1965 р., Європейську хартію про регіональні
мови та мови меншин 1992 р.

Зупинимося на характеристиці положень ст. 2 Протоколу № 1 Європейської конвенції про
захист прав людини та основних свобод, у якій зроблено застереження, що жодна людина не
може бути позбавлена права на освіту, а держава має поважати право батьків, відповідно до
їх релігійних і світоглядних переконань, забезпечувати освіту і навчання своїх дітей. Положення
даної статті відображають роль держави та роль сім’ї в освіті дітей. Роль держави полягає у
визначенні мінімальних вимог, яким повинна відповідати освіта у всіх навчальних закладах, де
вона реалізується, а також у сім’ї. Батьки, як основні вихователі своїх дітей, мають право на
виховання своїх дітей відповідно до своїх релігійних, філософських і/або моральних переконань.
Положення статті 2 сформульовані таким чином, що підтверджують основний тезис про те,
що саме батьки несуть основну відповідальність за освіту своїх дітей. Зокрема, у рішенні
Європейського суду з прав людини в справі Кемпбелл і Козанз проти Великобританії від 25
лютого 1982 р. було зазначено, що батьки несуть головну відповідальність за освіту і навчання
своїх дітей та можуть вимагати від держави поважати їх релігійні та філософські переконання.

У сфері економічних і соціальних прав важливим є те, щоб молоді люди мали доступ до
системи професійної орієнтації та професійного навчання для набуття навичок та їх
застосування, – це дозволить їм піднятись до рівня вимог технічного прогресу та
пристосуватись до змін на ринку праці. Статті 9 та 10 Європейської соціальної хартії присвячені
праву на професійну орієнтацію та професійне навчання, а переглянута Соціальна хартія
пропонує спеціальні заходи для перепідготовки та реінтеграції безробітних, які вже тривалий
час без роботи.

У свою чергу, Європейська хартія регіональних мов та мов меншин гарантує право на
освіту на відповідній регіональній мові чи на мові національних меншин (ст. 8).

У рамках освітньої діяльності Ради Європи було також прийнято Європейську конвенцію
про еквівалентність дипломів, які надають доступ в університети 1953 p., Європейську
конвенцію про еквівалентність періодів університетської освіти 1956 p., Європейську
конвенцію про академічне визнання університетських кваліфікацій 1959 p., Конвенцію про
визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні 1997 р. У зв’язку з тим, що
Конвенція 1997 р. про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні
(Лісабонська конвенція) повинна замінити згадані вище конвенції, зупинимося більш детально
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на її положеннях. Ця конвенція була розроблена спільними зусиллями Ради Європи та
ЮНЕСКО. Підписавши Лісабонську конвенцію, європейські держави приєдналися до ініціативи
створення загальної системи, спрямованої на розширення доступу до європейської освіти й
підвищення конкурентоспроможності європейського ринку праці та освітніх послуг. Дана
конвенція полегшує визнання кваліфікацій, присвоєних однією Договірною Стороною на
території іншої. Зобов’язує розглядати відповідні запити справедливо і в розумні строки. У
визнанні кваліфікації може бути відмовлено, якщо вона суттєво відрізняється від аналогічної
кваліфікації країни, яка розглядає заявку. Відповідальність за доказування невідповідності
кваліфікації покладається на освітній орган цієї держави. Контроль за виконанням положень
цієї Конвенції покладено на Комітет Конвенції про визнання кваліфікацій, що належать до
вищої освіти у європейському регіоні і Європейську мережу національних інформаційних
центрів, які займаються питаннями академічної мобільності і визнання.

Європейський Союз розвиває механізми реалізації та гарантування права на освіту,
створені в межах Ради Європи. У Європейському Союзі єдиним кодифікованим актом
загальнообов’язкового характеру, в якому міститься перелік прав і свобод, стала Хартія
засадничих прав Європейського Союзу 2000 р. Ст. 14 Хартії гарантує право на освіту. У ній
зазначено, що: „кожен має право на освіту і на доступ до професійного навчання та його
продовження. Це право включає можливість здобувати безоплатну обов’язкову освіту” [11].

Сьогодні основним міжнародно-правовим актом, на основі якого відбувається європейське
співробітництво у сфері вищої освіти, є Спільна декларація міністрів освіти Європи
„Європейський простір у сфері вищої освіти” (Болонська декларація). Дана декларація
започаткувала Болонський процес. Потрібно зазначити, що підписання Болонської декларації
науковці пов’язують з інтеграційними процесами в Європейському Союзі.

Вважається, що передісторія Болонського процесу розпочалася з підписання в Парижі
19 грудня 1954 р. Європейської культурної конвенції, яка визначила першочергові засади
європейського співробітництва в галузі культури, освіти, культурної спадщини, молодіжної
політики та розвитку спорту. Основним завданням Конвенції є збереження європейської
культури, розвиток взаємного порозуміння та оцінювання культурного розмаїття, яке властиве
різним народам. Особливість Конвенції полягає у використанні освіти та культури задля
подолання старих розмежувань, запобігання новим конфліктам і зміцнення демократії. У
Конвенції були закріплені такі початкові завдання: заохочувати європейців зберігати власну
культурну спадщину (мову, історію, культуру) та визнати її частиною більш широкої
„європейської” спадщини; сприяти мобільності людей та об’єктів культури з тим, щоб
допомогти зрозуміти культуру та культурну спадщину інших країн; заохочувати розширення
культурного співробітництва на всьому континенті. З часом конвенція була доповнена новими
завданнями: створити умови для повноправної участі в демократичному житті; запровадити
європейський вимір до культурних стандартів, політики та практики; заохочувати повагу до
культурного розмаїття за умови розвитку спільних цінностей. Ця Конвенція направлена на
об’єднання Європи, сприяє розширенню міжнародного співробітництва з питань, що
стосуються культури та освіти.

Європейське співробітництво у сфері вищої освіти розвинула Велика хартія університетів,
прийнята 18 вересня 1988 р. Хартія заклала основи подальшого розвитку університетів як
центрів знань, досліджень, культури та прогресу.
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Наступним етапом європейського співробітництва стало підписання в Парижі 25 травня
1998 р. міністрами освіти Великобританії, Франції, Італії та Німеччини спільної Декларації про
узгодження структури системи вищої освіти (Сорбонська декларація), яка підтвердила провідну
роль університетів у розвитку європейського культурного простору. У Декларації йшлося
про необхідність створення Європейського простору вищої освіти як способу забезпечення
мобільності громадян, можливостей для їх працевлаштування та для розвитку Європейського
континенту. Цей документ носить декларативний характер, оскільки не містить зобов’язань
чи конкретних дій.

Болонська декларація, підписана 19 червня 1999 р. в місті Болонья міністрами освіти 29
країн Західної і Центральної Європи, підтвердила цілі та принципи Сорбонської декларації. У
декларації передбачено створення європейського простору вищої освіти шляхом реалізації
наступних завдань:

1) прийняття системи зрозумілих та порівнюваних ступенів;
2) запровадження дворівневої системи освітньо-кваліфікаційних рівнів – „бакалавр” і

„магістр”;
3) створення системи кредитів;
4) посилення мобільності студентів та викладачів;
5) забезпечення якості освіти;
6) дотримання європейських стандартів вищої освіти.
Крім того, у Болонській декларації обумовлено отримання ступеня „доктора наук” та

передбачено зв’язок між європейським освітнім простором та європейським науково-
дослідним простором.

На конференції міністрів, яка відбулася в березні 2010 року в Будапешті та Відні, було
офіційно оголошено про створення європейського простору вищої освіти, що означає
досягнення мети, поставленої в Болонській декларації.

Рішення про приєднання України до Болонського процесу ухвалено 19 травня 2005 р. на
конференції міністрів освіти країн Європи, яка проходила в норвезькому місті Берґені.
Основними принципами, які обумовлюють розвиток вищої освіти України в рамках
Болонського процесу, є:

– створення інноваційного простору на основі освітньої і наукової підтримки;
– адаптація системи вищої освіти України до норм, стандартів і основних принципів

Європейського простору вищої освіти;
– забезпечення соціального контексту вищої освіти, який надасть можливість випускникам

вищих навчальних закладів формувати свою професійну кар’єру на основі соціальної
справедливості, відповідальності та загальнолюдських цінностей [9].

З метою забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та інтеграції
системи вищої освіти України до європейського простору вищої освіти необхідно адаптувати
до вимог Болонського процесу закони України „Про освіту” та „Про вищу освіту”, зокрема,
привести до європейських стандартів структуру вищої освіти, реформувати мережу вищих
навчальних закладів; забезпечити ефективність державного замовлення; внести зміни щодо
запровадження та використання в навчальному процесі положень європейської кредитно-
трансферної системи; закріпити реальну автономію вищих навчальних закладів; забезпечити
розвиток студентського самоврядування тощо.
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Незважаючи на існуючі проблеми, наша держава має всі передумови для створення
національної системи вищої освіти, заснованої на європейських освітніх стандартах.
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