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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА СУБ’ЄКТА:
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ

ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття присвячена проблемам еволюції інституту приватної власності, її місця та

ролі в системі соціально-економічних відносин. Автор доходить висновку про те, що
реалізація основних засад концепції приватної власності є основною умовою реалізації
свободи індивіда.

Ключові слова: економічна діяльність, власність, права людини, приватна власність.

Статья посвящена проблемам эволюции института частной собственности, его места
и роли в системе социально-экономических отношений. Автор приходит к выводу о том,
что реализация основных положений концепции частной собственности является
основным условием реализации свободы индивида.

Ключевые слова: экономическая деятельность, собственность, права человека, частная
собственность.

Article is dedicated to problems of evolution institute of private property, its place and roles
in the system of socio-economic relations.

The author comes to the conclusion that the implementation of the main provisions of the
concept of private property is the basic condition for the implementation of the freedom of the
individual.

Keywords: economic activities, property, human rights, private property.

Сьогодні Україна перебуває у стані становлення правової держави й громадянського
суспільства. Успішне вирішення означених проблем поряд з чинниками політичного,
правового, духовного характеру зумовлене характером економічних процесів.

Необхідною умовою подолання Україною протиріч суспільного розвитку є
широкомасштабне входження до світової і насамперед європейської спільноти. Активна
співпраця з різноманітними міжнародними організаціями має сприяти реформуванню
національної правової системи. Не випадково питання конституційного процесу в цілому й
змісту Конституції України зокрема стали предметом розгляду Венеціанської комісії «За
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демократію через право». А це, у свою чергу, вимагає подальшого дослідження таких проблем,
як роль держави в реалізації прав людини, формування інституту приватної власності.

Права людини як один із феноменів суспільного розвитку становлять складну систему
філософських, світоглядних підходів, які набули свого концептуального вираження після Другої
світової війни, завершивши конституювання сучасної концепції прав людини, що прийшла на
зміну доктрині природного права [2, с. 23], основний зміст якої полягає в тому, що людина від
народження наділена певним об’ємом невідчужуваних прав, тобто таких, які ніким не
надаються і ніким не позбавляються.

Доктрина природного права знаходить свій розвиток у поглядах Г. Гроція, Б. Спінози,
Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо та інших і відображає й захищає суспільні (економічні, політичні,
культурні) потреби буржуазного суспільства і, в першу чергу, його провідної верстви –
буржуазії. На думку Дж. Локка, будь-яка людина від народження є суб’єктом права на особисту
свободу. Аналіз поглядів і висновків мислителя, викладених ним у праці під назвою «Два
трактати про правління», свідчить про те, що приватна власність, виступаючи як атрибут
природного права, робить її власників повноправними [7, с. 61].

Осмислення концепції прав людини як фундаментального політико-правового феномена
неможливе без розуміння сутності суб’єкта, «людини культурної» [6, с. 15], який відображає
її онтологічну основу і передумову. Версія «людини культури» сприяє розумінню системи
суспільних відносин і соціальної нормативності. Досліджуючи процес життєдіяльності «людини
культури», маємо враховувати той факт, що вона не ізольована від реальних державно-
правових, соціально-економічних, політичних, національно-релігійних і міжособистісних
відносин. Доходячи висновку про те, що специфіка правової системи зумовлена
різноманітними аспектами життя суспільства, погодимося з тим, що соціальний устрій вписано
у більш широку систему світобачення, яка відображає глибинні соціокультурні засади буття
індивідів [6, с. 14].

Соціальні виміри економічних явищ рельєфно проступають завдяки, зокрема, проведенню
економіко-правових досліджень, коли значно помітнішими стають причинно-наслідкові зв’язки,
доцільність прийняття й ефективність реалізації певного нормативно-правового акта.
Дослідження соціально-економічних процесів у їхньому взаємозв’язку при збереженні
сутнісної єдності правових явищ та економічних інститутів в історичному вимірі дає багатий
матеріал для узагальнень щодо оцінки соціальної ефективності окремих правових норм, ролі
права в суспільному житті, його взаємодії з такими сферами, як економіка, політика, культура
тощо. У цьому випадку проблематика пов’язана з розвитком прав людини, конкретизованому
в такому специфічному інституті, як приватна власність.

Дослідження інституту власності як категорії, що характеризує економічні та правові
аспекти суспільних відносин, можна розглядати крізь призму економіки, юриспруденції та
інших соціальних наук. Поставимо завдання розглянути еволюцію зазначеного феномена в
контексті економіко-правового дискурсу як сферу соціально-економічних прав суб’єкта.

Сприйняття науковцями сутності інституту власності зумовлене взаємодією категорій
«загальне» й «специфічне». Оперуючи поняттям «власність», науковці, що представляють
різні галузі знань, по своєму визначають її зміст.

З точки зору економічної науки, власність стає предметом наукових досліджень завдяки
працям Карла Маркса. Саме він звернув увагу на дихтомію понять «приватна власність –
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суспільна власність» і надав їй ідеологічного забарвлення. При цьому «суспільна власність»
у Маркса висвітлюється в позитивному аспекті, а «приватна власність» – в негативному.

У подальшому в неокласичній економічній науці поняття інституту власності ніби
«розчинилося» в інших економічних категоріях (праця, гроші, капітал та ін.).

У 60–70-х рр. ХХ ст. завдяки так званій «теорії прав власності», яку розробляли відомі
економісти Р. Коуз, Д. Норт, А. Алчіан та ін., зазначений феномен повертається в науковий
обіг.

Натомість юридична наука на відміну від помилкового погляду про те, що правознавці
досліджують власність, в особі своїх представників досліджує право власності, тобто сукупність
юридичних норм, що регулюють відносини власності.

Серед багатоманіття підходів, пов’язаних з осмисленням процесу становлення прав людини,
визначимо ряд факторів, які впливають на становлення інституту приватної власності в Україні;
наявність у традиційному компоненті українського суспільства впливів інших культур у царині
звичаїв, господарського механізму, побуту.

Тому в контексті дослідження поставленої проблеми певний інтерес становлять праці
М. Новицької [8] та Г. Федущак-Паславської [10].

Крім того, в розвідках вітчизняних дослідників правова свідомість селянства ХІХ ст.
розглядається крізь призму архаїчної правової культури [1, 3].

Окремі аспекти формування та сприйняття інституту приватної власності в Україні
розглядаються у працях А. С. Захарчука [4, 5].

Конституційному закріпленню права приватної власності в його сучасному розумінні
передував розвиток на певних етапах суспільства різноманітних уявлень про сутність, зміст,
роль та функцій приватної власності. Ґенеза уявлень про приватну власність зумовлена етапами
розвитку людства, серед яких ми виокремлюємо первісне (архаїчне) суспільство (400 тис. р.
до н.е. – ІІІ тис. до н.е.), аграрне суспільство (ІІІ тис. до н.е. – ХVІІІ ст. н.е.), індустріальне
суспільство (ХVІІІ ст. – 70-ті рр. ХХ ст.).

Проблему ґенези інституту приватної власності аналізуватимемо в контексті еволюції від
первісного до індустріального суспільства.

Ґенеза ідеї приватної власності пов’язана з історією людської цивілізації та особливостями
її розвитку. Варто зазначити, що в архаїчних, патріархальних суспільствах уявлення про владу
та власність не диференціювалося. В архаїчних культурах людина та її майно-поле, будинок,
реманент тощо пов’язані глибокими, особистісними відносинами. Соціальний зв’язок
сприймався архаїчною свідомістю як «квазібіологічний», і відношення до майна, по суті,
було схоже з відношенням до потомства як родова властивість особистості. Тому мотиви
індивідуальної поведінки були зумовлені, як правило, неекономічними факторами: сімейними,
релігійними. Праця як форма прояву навичок та здібностей індивіда носила абстрактний
характер. На відміну від родинних зв’язків, магії чи етикету, що несли в собі певні слова-
символи, економіка як явище не мала назви, залишалась безіменною. Приналежність до клану
і тотему, вікової чи статевої групи, ідейне лідерство й церемоніальні порядки, звичаї й ритуали
були інституційовані через складну систему символів. Тому відносини, пов’язані з добуванням
засобів до існування, привертали менше уваги, ніж інші форми діяльності. Водночас економіці
як способу добування засобів, необхідних для виживання людини, не було присвоєно слова-
знака.
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Однією з причин того, що в архаїчних суспільствах економічна діяльність не сприймалась
як єдиний, неподільний процес, була відсутність поняття власності як права розпоряджатися
певними предметами та результатами праці. Відповідно, неможливо було встановити облік
цих предметів. Унаслідок такої фрагментації порушується єдність предмета з точки зору права
власності. Зміна в праві власності поширюється, як правило, не на предмет в цілому, наприклад
на ділянку землі, а лише на окремі форми користування нею, що позбавляє сенсу поняття
власності щодо предмета в цілому [9, с. 24].

Завершального вигляду проблема еволюції інституту приватної власності набуває в
римському праві. У законах ХІІ таблиць власність позначається терміном «dominium». Крім
того, і для характеристики відносин власності вживався термін possessio (володіння) і ніс
подвійне смислове навантаження: розглядався в контексті безпосереднього володіння з правом
розпоряджатися предметом (possessio, posessio civilis) та права користування (detentio,
posessio naturalis). Ці категорії фіксували різний зміст відносин між суб’єктами стосовно
один одного і їхніх прав на один і той же предмет. Пізніше широкого поширення набув термін
«dominus proprietatis». Термін «proprietatis» характеризує не об’єкт власності, а право окремих
осіб на те, що їм належить. Цей термін був запозичений для характеристики поняття «власність»
у європейських мовах (фр. propriete, англ. property). Як наслідок, неподільність і практична
необмеженість користування державною чи общинною землями поширюється на володіння
рабами та іншим рухомим майном, а потім на землю та інше нерухоме майно. Володіння
полягало в тому, що власник отримував право безпосереднього й необмеженого впливу на
річ, усвідомлюючи таке ж право інших осіб. Приватні речі, ті що належать приватним особам,
протиставлялися речам публічним, тим, що належать народу. Наприкінці ІІ ст. до н.е.
сформувалося право приватної власності на землю [8, с. 68–69].

Починаючи з ХІІ ст. по всій Європі розпочався процес рецепції римського та церковного
права. Як наслідок, відбулася класифікація та кодифікація збірників звичаєвого права, зокрема
«Саксонське зерцало», та збірників магдебурзького права, до яких увійшла значна кількість
норм римсько-канонічної правової системи. 1325 р. земське право «Саксонського зерцала»
було доповнене системою глос. Глоси включають у себе велику кількість посилань на «Corpus
iuris civilis» (Звід цивільних законів) та «Corpus iuris canonici» (Звід канонічного права).

При феодалізмі не сформувалося поняття абсолютної приватної власності. Станово-
ієрархічна структура суспільства супроводжувалась ієрархічною побудовою системи
майнових форм та відносин. Поняття «власність» у феодальному суспільстві відображало не
абсолютне, неподільне право на предмет власності, що мало місце в римському праві, а,
навпаки, обмеження, певним чином розділене. Незважаючи на жорстку станову ієрархію,
мінімальну можливість соціальної мобільності, феодальне суспільство було недостатньо
диференційоване в політичному та економічному контексті. Володіння та влада не були
відділені одне від одного. Політична влада власника була зумовлена масштабом його
економічної могутності. Сеньйор щодо васала набуває прав «dominus» як в економічному,
так і в політичному плані. Особливий характер феодальної власності полягає в тому, що
держава в образі монарха виступає власником землі. На думку Г. Дж. Бермана, характерною
рисою феодальної системи землеволодіння стало поєднання у феодальному праві політичних
та економічних аспектів – права управління та права розпорядження землею за допомогою
терміна «dominium», запозиченого з латинської [8, с. 334].



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

9

Наприкінці XVIII століття стався революційний злам у загальносвітовому вимірі вчення
про право. Раціоналістична традиція поступилась принципові історизму, тобто підходу до
права як субстанції, що постійно змінюється в часі, перманентно, безперервно еволюціонує
у вигляді права позитивного. Позитивістський підхід до права характеризується домінантним
становищем держави, перетворенням права в інструмент держави. Концептуального
завершення протиріччя, пов’язане зі співвідношенням природно-правової й позитивістської
доктрини, полягає в тому, що гуманістичні, морально-етичні аспекти природного права мають
стати складовою позитивного права, наповнити його своєрідним морально-етичним змістом.

Відповідно, право власності виконує моральну функцію. Вона полягає в тому, що інститут
власності впливає на формування особливої ментальності суб’єкта-власника, направленої на
бережливе й заощадливе ставлення до ресурсів і засобів виробництва. У свою чергу, він
вимагатиме такої ж поведінки від інших. Моральна функція власності зумовлена й релігійними
чинниками. Зокрема, у християнстві серед протестантів панує переконання про те, що власність
виступає не лише засобом елементарного накопичення майна, але й ознакою особливого
ставлення Бога до індивіда. Власність у такому випадку ототожнюється з абсолютним благом,
її економічні функції одночасно виступають як моральні: чим більшою власністю володіє
індивід, тим він більше досконалий морально й наближений до Бога.

Розвиток відносин власності в Європі був зумовлений двома моделями землеволодіння. В
Англії утверджується інститут майорату, тобто виняткове право старшого сина на спадок, що
зумовило високу концентрацію земельної власності. Наслідком таких відносин став договір
оренди та наймана праця. На материку, зокрема у Франції, відбувається процес роздроблення
власності, проте її приватний характер при цьому не змінюється. Водночас із занепадом
феодалізму відбувається процес розмежування родової приватної власності монарха та
державної власності.

Формування концепту державної власності сприяли процеси, пов’язані з індустріалізацією
суспільства, а також подальшою його диференціацією. Економічна роль держави
відокремлюється (хоч і не повністю) від політичної ролі. За умов ринкової економіки держава
як власник і суб’єкт господарювання виходить на ринок як рівноправний учасник економічної
взаємодії. У цілому можна констатувати, що в Європі утвердився інститут приватної власності,
а за державою залишилося право поземельного податку, що сплачується на потребу
суспільства. Як наслідок, у ХІХ ст. відбувся процес переходу від безособистісних відносин до
автономного індивідуального існування, що, в свою чергу, зумовило відокремлення економіки
від політичної системи суспільства і формування ринкових відносин.

У ринковій економіці виробництво і розподіл матеріальних благ відбувається шляхом
саморегульованої системи ціноутворення. Ця система керується власними законами, так
званими законами попиту й пропозиції. Вона приводиться в рух страхом перед голодом і
прагненням прибутку. Не родинні зв’язки, не правовий примус, не релігійні норми, не вірність
васала сеньйору, не магія, а специфічні економічні інститути, такі як підприємницька діяльність,
заснована на приватній власності, та вільна робоча сила змушують індивіда реалізувати власні
здібності.

В умовах ринкової економіки існування індивіда забезпечується інститутами, діяльність
яких зумовлена економічними мотивами та регулюється законами специфічного економічного
характеру.
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Цей економічний механізм функціонує без зовнішнього втручання особи або держави.
Він не потребує ніяких стимулів, крім страху перед бідністю й прагнення до легітимного
прибутку, не потребує особливих юридичних механізмів, крім захисту власності й виконання
контракту.

У силу своєї природи процес розвитку економіки від стану інтегрованості в суспільство
до відокремлення з нього – процес поступовий та тривалий.
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СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
У статті на основі аналізу монографічної та періодичної літератури робиться спроба

простежити процес еволюції антидемократичних державно-правових ідей кінця ХІХ –
початку ХХ ст. та визначити їхній вплив на подальший розвиток тоталітарних ідеологем.

Ключові слова: ідеологеми, тоталітаризм, євразійство, суспільство, державно-
правова модель.

В статье на основе анализа монографической и периодической литературы делается
попытка проследить процесс эволюции антидемократических государственно-правовых
идей конца ХІХ – начала  ХХ века и определить их влияние на дальнейшее развитие
тоталитарных идеологем.

Ключевые слова: идеологемы, тоталитаризм, евразийство, общество,
государственно-правовая модель.

The attempts of antidemocratic state and legal ideas evolutional process observation and
their influence determination on totalitarian ideologies development are represented in the
article in  the end of ХІХ th – beginning of the ХХ centuries.

Keywords: ideologies, totalitarianism, eurasianism, society, state and legal type.

Переважна більшість розвинених країн світу є державами демократичними. Проте історія
існування ідеологем та принципів функціонування держав з протилежними демократії
політичними режимами є надзвичайно тривалою. Цим пояснюється зацікавлення істориками,
філософами, політологами, соціологами та правниками причинами появи недемократичних
концепцій розуміння суспільства, держави та права, їхнім історичним розвитком та
використанням політичними партіями і рухами для реалізації власних владних бажань. Історія
ХХ ст. сповнена масовими вбивствами населення, расовою нетерпимістю та ксенофобією, а
також появою і зникненню тоталітарних держав у Європі і світі. Крах тоталітаризму залишив
по собі намагання сучасних політиків та державців використати «досягнення» попередників
для власного звеличення і появи антидемократичних держав. Тому питання виникнення
тоталітарних ідеологем на сучасному етапі розвитку правової науки є актуальним.  Питаннями
теоретичного осмислення тоталітарних державно-правових моделей розвитку суспільства
займалися К. Гаджиєв, В. С. Нерсесянц, Р. Шпорлюк, М. Попович, А. В. Пехник та ін. Кожен із
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дослідників висунув власну модель розуміння тоталітаризму і появи атидемократичних
ідеологем. Метою нашої статті є спроба простежити процес еволюції антидемократичних
державно-правових ідей кінця ХІХ – початку ХХ ст. та визначити їхній вплив на подальший
розвиток тоталітарних ідеологем.

Початок ХХ ст. ознаменувався пошуком нових поглядів, нових, спрямованих у майбутнє
утопій. Відбувся світоглядний перетворюючий крок, що увібрав у себе утопічні ідеї античності,
відродження та нового часу. З’явились нові підходи до пізнання людини, її місця в суспільстві
та державі. Антидемократичні ідеї початку ХХ ст. поряд з наукою, мистецтвом, публіцистикою
стали результатом соціальної філософії ХІХ ст. На початку ХХ ст. на перший план у побудові
нових теоретичних моделей організації держави, влади, права і суспільства вийшла
модифікована теорія тоталітаризму. Щодо зародження антидемократичних, тоталітарних ідей,
то вони сягають стародавніх часів. Тоталітарними вважаються ідеї давньогрецького філософа
Геракліта про необхідність загальної регуляції суспільства. Антидемократичні ідеї мав Платон.
Він розкрив їх у власній моделі ідеальної держави. Деякі тоталітарні моменти наявні в державно-
правових доктринах Г. Бабефа, А. Сен-Сімона, Г. Ф. Гегеля, Ж.-Ж Руссо.

Ж.-Ж. Руссо розробив концепцію «громадянської релігії» та політичного ідеалу.  Вона
лягла в основу громадських релігій тоталітарних ідеологем ХХ ст. Засуджуючи релігії як такі,
що суперечать «суспільному договору», Руссо обґрунтував свій ідеал громадянської релігії,
вважаючи життєво важливим, щоб у державі «кожний громадянин мав релігію, яка змушувала
б його любити свої обов’язки». Така релігія є певним культом Бога, але без обрядів і храмів, а
тільки з морального обов’язку, збагаченого громадянським елементом, який полягає в
утвердженні святості суспільного договору і його законів, вірі у винагороду справедливим
людям і покаранні злих у потойбічному житті. Громадська релігія мусить мати свої догмати –
п’ять «позитивних» і один негативний. Останній шостий («негативний») догмат забороняє
релігійну нетерпимість; згідно з ним необхідно виселяти з держави тих, хто на подобу
християнським священикам проповідує, що «поза церквою немає спасіння» [2, с. 41–42].

Доктрина тоталітаризму формувалася під впливом ідей Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса –
авторів теорії еліт, Ж. Сореля – автора вчення про важливість насильства у розвитку держави
та суспільних інституцій. В основі його теорії і практики лежить апофеоз прямої акції, віра у
вирішальний чин, а також у значення, що приписується ініціативі провідної еліти [3, с. 52].

Загалом на початку ХХ ст. Європу заполонили антидемократичні, часто консервативні
ідеї, в основі яких лежав ірраціоналізм, з його відмовою від ratio і спрощеним розумінням
світу.

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. прихильники консервативних політико-правових течій
розробляли ідею ідеократії – концепції системи авторитарного владарювання, яке ґрунтується
на консолідації суспільства і держави навколо певного керівного начала-принципу, світогляду
або ідеалу. Навколо нього будується життя соціуму і він є певною незмінною константою, яка
не змінюється під впливом політичних, ідеологічних етнорелігійних катаклізмів. Ідеали можуть
бути різними: релігійними, релігійно-національними, національними, національно-правовими
або просто правовими. Принцип (світобачення, ідеал) може ґрунтуватися на культурі, релігії,
духу нації і держави. Для одних мислителів ідеалом є держава, для інших – нація, для третіх –
монархія чи релігія.

У Російській імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. інтелігенція переважно підтримувала
ідеї Л. М. Толстого про «непротивление злу силой». По суті, ця формула була метафоричним
визначенням антидержавної ідеології, яка прагнула позбавити державу сил у боротьбі з
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нездоровою психікою народу [5, с. 545]. Для євразійців початком державного і суспільного
життя стала ідея-правительниця, яка здатна була замінити собою державу і вождя. При
різноманітних формах держави за фасадом державних установ і їхніх службовців царювала
всеохоплююча ідея ідеоправства.

Теоретичним обґрунтуванням ідеократії стала кантіанська система імперативів обов’язків,
її пафос моральності і благородства. Моральну філософію Е. Канта доповнювали ідеї
А. Шопенгауера та етичний критицизм. Не оминули ідеалісти-інтелектуали і напрацювання
Г. В. Гегеля. З’явився новий погляд на історію та еволюцію ідей, причому рушійною силою
історії стали визнавати не просто матеріально-економічний фактор, а саморозвиток свідомості,
духу або розуму, саморозкриття думки і владу ідей. Усі ці форми ґрунтувались на запереченні
в соціальному і політичному житті індивідуального, в наданні переваг солідарності і
корпоративізму як оптимальному принципу спільності життя. Теоретична думка початку
ХХ ст. прагнула подолати індивідуалізм, замінивши його новим колективізмом, солідаризмом,
тотальністю. Послідовне заперечення будь-якої індивідуалізації в історичному процесі
забезпечувало у філософсько-релігійній свідомості збереження спадковості давніх форм
теократії [5, с. 394–395].

Європа на початку ХХ ст. переживала кризу буржуазних цінностей, які принесла
Французька революція. Криза буржуазно-ліберальної доктрини призвела до перегляду
суспільних ідеологем та ролі певних соціальних верств в управлінні державою. Томас Манн
наголошував на тому, що економічний занепад середнього класу спричинив крах ідей та
принципів Французької буржуазної революції. Людство не хотіло більше мати справу з
буржуазними поняттями: свободи, справедливості, освіти, оптимізму, віри у прогрес. На
зміну цінностям буржуазії прийшли нові ірраціональні цінності. Їх втілювали люди-вулиці –
сильні особистості, які вважали перевагу сильного над слабким основною для завоювання й
утримання влади. Прикладом нового лідера можна вважати Б. Муссоліні.

Лідер італійських фашистів Б. Муссоліні мав дещо грубі і вульгарні риси обличчя, все в
його зовнішності і манерах говорило – «я плювати хотів». Ця фраза дійсно була улюбленою в
середовищі його прихильників – «сердитих» молодих людей воєнного покоління. Анжеліка
Балабанова пригадує, що її вразила в молодому соціалістові Муссоліні його надзвичайна
неохайність – обірваний одяг, нечисті руки, кількаденна щетина. Усе це було позою і
демонстрацією того, що хотіло бачити тогочасне італійське суспільство.

Крім того, тогочасну Європу заполонили соціальні неврози та аномалії розвитку
капіталістичного суспільства. Французький соціолог Ален Еренберґ написав книгу про
характерні для XX ст. масові психічні аномалії. На думку Еренберґа, для Європи 70-х рр.
XIX ст. – перших двох третин XX ст. властиві неврози, а для кінця століття – депресії, якими в
сучасній Франції хворіють близько 15 % населення. Невроз (у розумінні Фройда) є патологією
конфлікту і вини, він утворюється як противага порядку і нормі в суспільстві дисципліни та
заборон, розхитуваної класової і сексуальної ієрархії. Невротична психіка стурбована питанням
про законність бажання; центральна її опозиція зіставляє дозволене та захищене з бажаним і
забороненим. У цих рамках відбувається психічний надрив – драма винуватості [4, с. 301].

Уже в психіці Ф. Ніцше помітна спроба врятуватися від неврозу, описаного Фройдом:
невпевненість у собі, втрата індивідуальності, перепона між Я і майбутнім у вигляді психології
вини і заборони Ніцше компенсує симуляцією великого внутрішнього здоров’я. Сильна і
нещадна «білява бестія», яка плює на все і всіх, так яскраво виписана сумирним і хворим
учителем латинської і грецької класики, – це портрет не більше ніж «невротичного оптимізму»,
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за яким криється надрив. Надрив тієї ж природи, що й у Достоєвського в його філософії вини
і спокути. Тільки Ніцше неврозу слабкості і розгубленості протиставить нон-конформістський
бадьорий волюнтаризм нічим морально не пов’язаної особистості, презирство до слабких і
нечутливість до чужого болю, а Достоєвський такому ж неврозу протиставить підвищену
чутливість до чужої біди, самовіддану альтруїстичну віру аж до розчинення особистості в
загальнонаціональному «над-Я» на ґрунті солідарного конформізму і християнської
екзальтації. Мораль, за Ф. Ніцше, – це зброя рабів проти своїх господарів, моральні твердження
створені слабкими людьми для підкорення юрбою сильних  аристократичних людей.

У Ф. Ніцше громадянин, народ, соціальні групи – це основні носії волі. Вони реалізують її
через політику, право, законодавство і державу. Змістом соціально-політичної історії є
боротьба волі двох соціальних суб’єктів. З одного боку, це воля сильних духом і незалежних
людей. З іншого – сукупна воля рабів, яка сконцентрована у свідомості юрби, мас. Юрба,
народні маси – носії рабської свідомості. Саме юрбі притаманні неврози, психічна
розгубленість і нездатність до влади. Воля до влади сильних духом сприяє суспільному розвитку,
розквіту культури та держави. Сильні духом люди є обов’язковою умовою для виховання
нової людини – «духовного аристократа, який стоїть по ту сторону добра і зла». Висока
культура розвивається, тільки коли існують вищі аристократи та раби, які мають власною
працею створити для привілейованого класу умови для інтелектуальної праці і створення
культурних цінностей. Держава, де панує воля юрби, приречена на духовну деградацію.
Духовна деградація держави веде за собою до деградації суспільства. Держава і право повинні
бути зброєю сильних і вольових людей, яка забезпечить їм можливість панувати над юрбою.
Держава створена для забезпечення панування вольових аристократів над темними
безвольними масами населення. Демократія з її верховенством народного суверенітету – це
загибель держави. Реалізація народом своєї волі через державні інституції веде до соціальних
потрясінь і падіння держави.

Право, за Ф. Ніцше, щось вторинне, похідне від волі до влади, її рефлексії. З цих позицій він
атакує різні версії історичної прогресивної інтерпретації буржуазної моделі права з її природно-
правовою доктриною. Він заперечує ідеї свободи і рівності в людських відносинах, обґрунтовує
правомірність привілеїв, нерівності і переваг [1, с. 728].

Право – це результат війни і перемоги. Він вихваляє «правовий інстинкт» древніх:
«Переможцю належить переможений з його жінкою, дітьми і майном. Сила дає первинне
право, і немає права, яке в своїй основі не було б присвоєнням, узурпацією, насильством».
Тому буржуазне право для слабких. Тільки сильні здатні створити власне право – це їхнє
природне право. Переможені втрачають здатність до правотворчості.

Велика війна 1914–1918 рр. показала життєздатність багатьох положень ніцшеанської
концепції. Переможці отримали право пограбувати Німеччину і створити власну модель
світового правопорядку. Переможені втратили можливість впливати на державу, панувати.
Німецьке суспільство початку 1920-х рр. – це суспільство з поламаною волею і прагненням
реваншу. Суспільний невроз на ґрунті несподіваних труднощів свободи, невміння здобути
свої власні перемоги в сірих буднях набувають звичайної після всіх війн особливої форми
розгубленості фронтовиків перед цивільним життям. Питання про те, за що вони віддавали
свої життя на фронті, поставало і перед тими, хто йшов на війну з якимись очікуваннями і в
якійсь екзальтації, і перед тими, хто відчував себе, як тварина на бойні. Після війни глум і
зневага щодо фронтових «героїв», які нічого не здобули ні державі, ні собі самому, набули
таких масштабів, що офіцерам не рекомендувалося з’являтися на вулицях в уніформі.
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Ідеологія фронтового братства переростала в ідеологію насильства і єднання «своїх»,
«вищих» проти «нижчих», яким недоступні високі пориви героїчного духу. Об’єднані
однаковим соціальним неврозом – маленькі люди, що втратили орієнтири, упевненість і
гарантії особистого успіху в суспільстві з розхитаними засадами, і переважно молодь, яка не
вірила в можливості нормальної швидкої кар’єри. Компенсувати розгубленість та самотність
і віднайти силу можна тільки з підвищеною агресивністю. І новим ідеологічним течіям була
особливо властива жорстокість – не холодна байдужість фанатика до чужого страждання в
ім’я високих ідеалів «світлого майбутнього», а жорстокість як садистський принцип радості
буття, як спосіб самоствердження і, зрештою, – самоціль [4, с. 303].

Так, можна зрозуміти соціально-психологічні риси того агресивного масового руху, до
якого приєднувалися в повоєнній Європі різношерсті соціальні елементи, зокрема аристократи
із старих прізвищ, заслужені бойові генерали, колишні соціалісти, поети-футуристи, безробітні,
журналісти й адвокати без твердих заробітків і просто люди з вулиці та авантюристи без
визначених занять.

Це був надзвичайно симптоматичний для всієї Європи момент. Буржуазна демократія не
мала достатньої опори в суспільстві, щоб застосувати насильство для самозахисту. І вихід був
знайдений найпростіший: спробувати віддати владу політичним хуліганам, щоб потім, коли
вони з властивою їм вульгарністю зроблять свою справу і достатньо скомпрометують себе,
усунути їх із політики [4, с. 304].

Отже, внаслідок ідеологічної кризи кінця ХІХ – початку ХХ ст. Європу заполонили нові
підходи до організації суспільства, держави і права. Найбільшого поширення тоталітарної
ідеології здобули у країнах Європи, де в 1920–1940 рр. відбувалися свого роду соціальні
експерименти на державному рівні. Це стосується Німеччини, Італії та Радянського Союзу.
Певні ознаки тоталітарності мали державно-політичні конструкції в Польщі, Угорщині, Румунії,
Хорватії та інших країнах Європи. Проголошуючи у тій або іншій формі розрив з традиціями
минулого, обіцяючи побудувати на його руїнах новий «блискучий» світ, привести народи до
процвітання і достатку, ці режими обрушили на них терор і репресії, втягуючи світ у череду
кривавих війн. Крахом тоталітаризму був 1945 рік, коли потерпіла крах така його форма, як
фашизм, і 1980–1990 роки, коли тоталітарні режими Східної Європи, а потім СРСР, повалилися
остаточно.
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Смертна кара дає стовідсоткову
гарантію від рецидивів.

Джордж Вілл

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ МІРИ ПОКАРАННЯ
ЗА ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ

У статті досліджується питання доцільності та ефективності функціонування
смертної кари. Наведено аналіз досвіду низки зарубіжних країн щодо застосування
покарання у вигляді смертної кари.

Ключові слова: покарання, смертна кара, вбивство, мораторій.

В статье исследуется вопрос целесообразности и эффективности функционирования
смертной казни. Приведен анализ опыта ряда зарубежных стран по применению наказания
в виде смертной казни.

Ключевые слова: наказание, смертная казнь, убийство, мораторий.

The paper explores the feasibility and effectiveness of the death penalty. An analysis of the
experience of some foreign countries on the application of the penalty of death.

Keywords: punishment, the death penalty, murder moratorium.

Життя людини є основною соціальною цінністю, але, на превеликий жаль, нині воно вкрай
незадовільно захищається та забезпечується державою, його відповідними правоохоронними
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органами не лише в Україні, але й і в інших багатьох країнах світу. Необхідно звернути увагу,
що в будь-якій державі одним із важливих криміногенних показників є рівень злочинності
взагалі і вчинених вбивств зокрема та оперативне розкриття, розслідування і притягнення до
кримінальної відповідальності осіб, які вчинили такі злочини.

За даними Бюро ООН по боротьбі зі злочинністю, які були опубліковані в 2010 році, в
цілому світі від вбивств загинуло 468 тис. осіб.

Мабуть, ці цифри не повною мірою відображають реальну картину щодо позбавлення
самого цінного у кожної людини – її життя шляхом вбивства.

Найбільш складна криміногенна обстановка спостерігається в Латинській Америці. Так,
лише в США на 100 000 населення коефіцієнт вбивств становить до 5 %. На 100 000 населення
в Європі коефіцієнт вбивств за рік становить від 0,5 до 1,3 %. У Росії на аналогічну кількість
населення коефіцієнт становить 11,2 %. В Україні цей показник коливається від 4,8 до 5,5 %.
Водночас на 100 000 населення в Азербайджані коефіцієнт вбивств становить лише 2,1 % [1].

У різних країнах різний соціальний рівень, різні умови життя, які по-різному впливають на
збільшення чи зменшення злочинності, особливо таких злочинів, як вбивство.

Показники злочинності по Україні на поч. ХХІ століття дещо зменшився, порівняно з
1992 роком, але після 2011 року ці показники стали знову зростати.

Усі цифри, які наглядно показують статистику про кількість вбитих людей, не завжди
відповідають реальній картині, яка відбувається у світі.

Про латентність вбивств свідчать: а) дані про безвісти пропавших; б) виявленні
невстановлені трупи; в) трупи, за якими встановити причину смерті неможливо; г) трупи без
ознак насильницької смерті; д) самовбивці; е) утаювання вчинених злочинів від постановки
на облік [2, с. 75–83].

Ще в середині ХІХ століття Ф. Захаревич зазначав, що «кількість арештантів, переданих у
руки правосуддя, не є ще засобом доволі достатнім для кількості злочинів, істинно вчинених.
Статистичні цифри, які взяті із загальної маси, скоріше повинні вважатися мірилом поліцейської
діяльності, ніж станом злочинності [3, с. 258].

Багаторічна історія виявлення та розслідування вчених вбивств свідчить про те, що існує
велика кількість вбивств, які не обмежуються одним фактом його вчинення. Так, Жіль де
Лаваль (1404–1440) був звинувачений у вбивстві більше ніж 700 хлопчиків і дівчаток,
«Салтичиха» (Дарья Салтыкова 1730–1801) була засуджена за вбивство 139 кріпаків. Згідно із
Книгою Рекордів Гінеса головним сексуальним маніяком ХХ століття вважався колумбієць
П. А. Лопес, який у період з 1973 по 1980 роки здійснив вбивство 300 дівчаток у віці до 10 років.
Під час розслідування цих особливо тяжких злочинів поліція знайшла трупи лише 163 жертв.
За ним слідує німецький маніяк Б. Людкс, який за період з 1928 по 1943 роки вбив 85 жінок [4,
с. 57–58]. Третє місце посідає норвезький терорист А. Брейвик, який за один день вбив 77 осіб.

Серед маніяків-вбивць на друге місце за Книгою Рекордів Гінеса претендує С. Ткач, який
стверджував, що здійснив вбивство біля сотні дівчат і жінок. До цього часу за 60 вбивствами
ще не закінчено слідство.

Велику небезпеку для людей усього світу мають теракти, які вміло плануються, зухвало
вчиняються терористами. Мабуть, не існує жодної періодичної преси, передачі по телеканалу,
де б не згадувалися злочини, вчинені шляхом теракту в тій чи іншій країні. На превеликий
жаль, теракти відбувалися і в нашій країні, які тісно були пов’язані з військовими подіями на
сході.
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Наймасштабнішим за кількістю жертв вважається теракт, вчинений за допомогою літаків,
які свідомо були направлені на башні Всесвітньо відомого торгового центру в Нью-Йорку
11 вересня 2001 року, коли загинуло понад 3 тис. людей.

Як терористи, так і маніяки-вбивці несуть загрозу для суспільства в цілому і для громадян
зокрема. А тому на державному законодавчому рівні повинні існувати такі норми закону, які
б не дозволяли в майбутньому здійснення будь-яких подібних злочинів повторно.

З цього приводу слушно висловився адвокат Карефалов, який зазначав: «Я не прихильник
вбивства людини, бо в ім’я чого б воно не було – воно вбивство. Ну, або візьмемо особу, яка
вбила 30 осіб чи зґвалтувала 30 дітей, чи вбиває іншу націю шляхом продажі наркотиків, я б
цю особу уже не назвав людиною… вона скажений звір, угамовуючий свої тілесні потреби та
задовольняючи їх у спотвореній формі. Як будь-який скажений звір, така особа підлягає
виключення його із суспільства, нехай навіть шляхом його умертвіння» [5].

А ось і ще подібні випадки, позбавлення життя шляхом вбивства. У Дніпропетровській і
Запорізькій областях троє 19-річних юнаків із благополучних сімей навмисно вбили 19 осіб не
за для збагачення, а заради охоти і забави. Зрозуміло, що при цьому виникає запитання: чи
можуть залишатися живими такі нелюди-вбивці, які позбавили життя багатьох людей шляхом
катувань та жорстоких знущань? [6].

Один з працівників Генеральної прокуратури Росії наводить приклад того, як раніше
судимий за зґвалтування і вбивство, знаходячись в колонії повторно там вбив двох людей і був
засуджений до посмертної кари, але пізніше його помилували і замінили смертну кару на
позбавлення волі. Потім за поданням адміністрації колонії був достроково звільнений, але
незабаром повторно втретє вчинив вбивство і крадіжку, за що був засуджений на 15 років
позбавлення волі. Виникає запитання: скільки ще потрібно часу, коли саме ця особа вчинить
наступне вбивство чи інший тяжкий злочин.

Ще в одній колонії тієї ж Росії за клопотанням адміністрації 40 засуджених осіб за вбивство
були подані до умовно дострокового звільнення, а пізніше взагалі звільнені судом [7, с. 112].

Можна лише передбачити та прогнозувати, які наслідки в подальшому можуть бути, коли
подібні «нелюди» знову будуть на волі.

Доцільно було б на глибокому науковому та практичному аналізі виявляти таких осіб, які
неодноразово вчиняли вбивства, і вирішувати питання про їхню гарантовану ізоляцію від
суспільства шляхом їх страти або застосування довічного ув’язнення, але таке положення
можливо вирішувати чітко закріпленим законодавством.

Це надало б можливість суспільству постійно очищатися від подібних злочинів, залишалися
б живими ті люди, які гинули від рук вбивць, а правоохоронні органи та суди неодноразово
відволікатися на розкриття, розслідування та засудження осіб, які неодноразово або серійно
садистськими способами позбавляли життя громадян.

Нині все більше відбувається невмотивованих вбивств випадкових громадян на вулицях, у
парках, магазинах тощо такими, наприклад, як норвежець А. Брейвік, москвич Д. Виноградов,
які звільнилися з колонії, де відбували покарання, і знову вчиняли вбивства.

На суді Брейвік просив вибачення не у родичів загиблих, а в націоналістів, при цьому
жалкуючи, що ще мало вбив людей, а Д. Виноградов жалів, що вбив мало «генетичного
мусору».

Що це? Як це зрозуміти? Ні каяття за вчинене, ні інших мотивів, які б давали привід для
позитивних роздумів. Мабуть, не лише правники, криміналісти, процесуалісти, але й фахівці-
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психіатри повинні з цього приводу сказати своє слово. Чи мають право подібні «нелюди»
жити? Відповідь – ні.

Наряду із вбивцями потребує ізоляції від суспільства така категорія злочинців, які
«ґвалтівники». На превеликий жаль, велика кількість злочинців не відбувають повний термін
ув’язнення за вироком суду і досить часто поновлюють свою злочинну діяльність. Прикладом
цього є випадок, коли в Маріуполі ґвалтівник, зґвалтувавши ученицю, був засуджений до
позбавлення волі терміном на 6 років. Після звільнення з місць позбавлення волі він прийшов
до потерпілої додому і знову зґвалтував її і її матір, після чого обох вбив.

Е. Озерян з цього приводу зазначав, що особа, яка вчинила квартирну крадіжку, була
засуджена на 6 років; наркоман, що торгував зіллям, отримав такий же термін, а злочинець
раптово обірвав життя трьох людей – матері і її двох маленьких дітей, теж був позбавлений волі
терміном на 6 років [9]. Де тут логіка, не зрозуміло.

Професор В. Е. Кващис підкреслював, що дискусія прибічників і противників смертної
кари нагадує розмову двох глухих: одні говорять про жах очікування страти, а інші про горе
родичів жертви вбивства. Слід пам’ятати про найвищу соціальну цінність – життя кожної
конкретної людини, але не забувати про тих, хто патологічно, агресивно, неодноразово шляхом
вбивства позбавляють життя людей, перетворюючись у знаряддя їхнього знищення.

Американські кримінологи І. Ерліх, С. Лейсон, Х. Джебах, використовуючи методи
регресивного аналізу, різні економічні і демографічні показники, розрахували
загальнопревентивний потенціал вищої міри покарання. За їхніми розрахунками, виконання
одного смертного вироку потенційно (залежно від різних умов) врятовує життя від 8 до 28
осіб [10].

На жаль, не існує абсолютно конкретних статистичних даних у всьому світі про вплив на
кількість вбивств залежно від відміни або запровадження смертної кари, але є стовідсоткова
гарантія, що при застосуванні її буде виключено повторно вчинення вбивства чи іншого
тяжкого злочину [11].

Наглядним прикладом цього випадку є введення в Камбоджі, Лаосі, Тайланді смертної
кари для наркокур’єрів. Як результат, при цьому трафік впав в 4 рази,а це десятки тисяч
спасенних людських життів.

У 2011 році Н. А. Лопашенко за грантом ВГНФ № 11-03-00584а провела опитування
громадян щодо їхнього відношення до смертної кари. 67,4 % опитаних респондентів
висловилися за смертну кару, 5 % з філософських, релігійних та інших міркувань висловилися
категорично проти неї.

Разом з тим соціологічні опитування свідчать, що від 75 до 85 % населення висловлювалися
за введення чи збереження смертної кари. Ще в 2008 році 95 % опитуваних британців
висловлювалися за відновлення смертної кари за вбивство [12, с. 31–32].

В Європі відновлюється рух за відновлення вищої міри покарання. Так, у Швейцарії почався
збір голосів за проведення референдуму про застосування смертної кари для злочинців, які
вчинили сексуальні наруги над дітьми та їхнім зґвалтуванням.

Проте негативно відносяться до мораторію про смертну кару не тільки громадяни багатьох
країн, але й окремі вчені та політики [13, 14].

Нині більшість вчених зазначають, що правоохоронці не мають спеціальної освіти і
професійних навичок, а відповідно, вкрай незадовільно ведуть боротьбу як зі злочинністю
взагалі, так і з вбивствами зокрема [16, с. 113].



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

20

Не секрет, що століттями бажання не вміти «працювати», притаманні окремим
представникам правоохоронних органів, залишаються незмінними і сьогодні.

Усі нормальні люди не можуть жити спокійно, коли злочинці не відмовляються від своїх
жорстоких злочинних планів – позбавлення життя людей.

Але разом з тим історія свідчить про допущення багатьох помилок, можливо,
фальсифікацій, поверхового розслідування, коли до смертної кари притягували невинуватих
[17]. Так, за вчинені вбивства С. Ткачом і Г. Михасевичем незаконно були засуджені 14 невинних
осіб, а за вчинені вбивства А. Чикоптилом засудили і розстріляли одну невинну особу.

Мораторій (від лат. moratorius – відстрочений, уповільнений) – відстрочення виконання
відповідних обставин, встановлення на конкретний термін або до закінчення надзвичайних
подій, тобто тимчасовий акт. Наприклад, мораторій на смертну кару, тобто обмеження на
певний термін, заборона її виконання або відновлення виконання.

На нашу думку, вища міра покарання – смертна кара повинна бути встановлена за:
а) вбивства двох і більше осіб; б) повторне вбивство; в) терористичний акт, що потягнув за
собою загибель людей.

За вчинення інших тяжких злочинів особи, що їх вчинили, повинні каратись довічним
позбавленням волі та іншими значними термінами ув’язнення.

Крім вчинених вбивств, зґвалтувань, небезпеку для суспільства носять педофіли.
Педофілія – статеве тяготіння до дітей, що часто призводить наругу над ними до зґвалтувань
та вбивств. Це психічна і невиліковна хвороба.

Наприклад, у свій час у Бельгії педофіл М. Дютру здійснив насильство і вбивство п’ятьох
дітей. У 1985 році він був засуджений до позбавлення волі на 12 років (!?), але через 6 років «за
зразкову поведінку» бельгійський міністр юстиції достроково звільнив його з місць позбавлення
волі. Знаходячись на волі, М. Дютру повторно вчинив аналогічні вбивства. Коли його судили,
бельгійці вимагали смертної кари педофілам [18].

Особи, які мають такі вади, повинні бути на постійному контролі як у лікувальних закладах,
так і в правоохоронних органах.

Таким чином, необхідно чітко розмежовувати як злочини, так і злочинців. Таких вбивць,
ґвалтівників, збоченців слід розділити на три групи: а) тих, хто неодноразово вчиняв такі злочини;
б) інші тяжкі злочини; в) нетяжкі злочини, що не є суспільно небезпечними. До осіб, які
вчинили злочини, що віднесені до першої групи, обов’язково за вироком суду доцільно було
б встановити вищу міру покарання.

До осіб, які вчинили інші тяжкі злочини, які нами віднесені до другої групи, повинні
застосовуватися жорсткі терміни ув’язнення, включаючи довічне позбавлення волі. Щодо
осіб, які вчинили нетяжкі злочини, які нами віднесені до третьої групи, терміни покарання
можливі без позбавлення волі.

Наглядним прикладом диференціації покарання за скоєні злочини є існуюча у США за
вчинення злочину вперше, особа карається за діючим законодавством; за вчинення злочину
повторно – застосовується збільшене більш суворе покарання; за вчинення злочину втретє
застосовується вища міра покарання.

В окремих штатах США за вчинення вбивства передбачено: в першому випадку покарання
встановлено законодавством відповідного штату; за друге вбивство – довічне позбавлення
волі; за третє – смертна кара.
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ПРОБЛЕМИ НЕДОСКОНАЛОСТІ ОКРЕМИХ НОРМ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У статті визначено проблеми правозастосування норм Кримінального процесуального

кодексу України. Запропоновано шляхи щодо їхнього удосконалення завдяки спільним
зусиллям законодавця і науки кримінального процесуального права.

Ключові слова: кримінальне процесуальне законодавство, Кримінальний процесуальний
кодекс України, правозастосування, нормативне врегулювання.

В статье определены проблемы правоприменения норм Уголовного процессуального
кодекса Украины. Предложены пути по их усовершенствованию благодаря совместным
усилиям законодателя и науки уголовного процессуального права.

Ключевые слова:  уголовное процессуальное законодательство, Уголовный
процессуальный кодекс Украины, правоприменение, нормативное урегулирование.

In article problems of law enforcement of standards of the Criminal procedural code of
Ukraine are defined. Ways on their improvement are offered by through joint efforts of the legislator
and science of a сriminal procedural law.

Keywords: criminal procedural legislation, the Criminal procedure code of Ukraine, law
enforcement, standard settlement.

У 2017 році виповнюється п’ята річниця з дня набрання чинності Кримінального
процесуального кодексу України (далі – КПК України) [1]. Його розробка та згодом прийняття
були націлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового
розгляду. Зокрема, шляхом впровадження таких революційних новацій, як: формування суду
присяжних, поява слідчого судді, розширення прав захисту, встановлення розумних строків
слідства тощо. Поряд з цим вказані нововведення не виключили існування в аналізованому
кодифікованому акті й ряду прогалин, а також колізій, що нині повсякчас не дозволяють органам
правопорядку та суду у своїй практичній діяльності ефективно застосовувати належну правову
процедуру.

© Богатирьова О. І., 2017
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Виявлення та окреслення існуючих недосконалостей у кримінальному процесуальному
законі дозволить продовжити роботу щодо їхнього усунення з подальшими законодавчими
правками.

З огляду на це мета статті полягає у комплексному дослідженні норм КПК України та
виявленні проблем під час їхнього правозастосування для подальшого вироблення наукою
кримінального процесуального права пропозицій щодо їхнього нормативного удосконалення.

Питанню правозастосування КПК України у своїй науковій діяльності приділяють увагу
такі вчені-юристи, як: О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, В. І. Бояров, Т. В. Варфоломеєва,
О. О. Волобуєва, В. Г. Гончаренко, І. В. Гора, Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. А. Колесник,
Л. М. Лобойко, В. Т. Маляренко, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, А. В. Портнов,
В. В. Рожнова, В. В. Сердюк, С. В. Слінько, С. Р. Тагієв, О. Ю. Татаров, В. Я. Тацій, Л. Д. Удалова,
В. П. Шибіко, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та ін.

Серед публікацій, присвячених проблемно-дискусійним питанням правозастосування
норм КПК України, варто відмітити наукову працю Л. Д. Удалової «Деякі проблемні питання
правозастосування кримінального процесуального законодавства», де автор вказує, що існує
чимало проблем застосування КПК України, зокрема, щодо проведення огляду місця події в
житлі чи іншому володінні особи за письмовою згодою особи, яка ним володіє, лише з дозволу
слідчого судді, що призводить до затягування дорогоцінного часу, а відповідно, і втрати
можливості ефективної фіксації слідів події, з’ясування її обставин «за гарячими слідами».
Одночасно з цим Л. Д. Удалова наголошує й на тому, що законодавець припускається певної
непослідовності у цьому питанні, коли на відміну від проведення огляду місця події в житлі чи
іншому володінні особи, навіть у невідкладних випадках, за наявності її добровільної згоди
вимагається одержання ухвали слідчого судді, а проведення слідчого експерименту, що, як
правило, не має характеру невідкладності, у житлі чи іншому володінні особи допускається за
її добровільною згодою. Також автор зазначає й на необхідності нормативного врегулювання
підстав і порядку проведення особистого обшуку, яке є неповним і має несистемний характер,
що призводить до труднощів правозастосування [2, с. 11–12].

Серед інших необхідно зазначити й публікацію О. В. Капліної, в якій розглядаються проблеми
застосування норм кримінального процесуального законодавства в умовах проведення АТО.
Акцентується увага, що існують проблеми із визначенням підсудності та підслідності в зоні
проведення АТО. О. В. Капліна обґрунтовує, що доповнення КПК України ст. 615 «Особливий
режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі
проведення антитерористичної операції» не вирішило всіх проблем, які існують, адже вказаною
статтею не передбачено якогось дійсного «особливого режиму досудового розслідування».
Особливість полягає тільки в тому, що частина повноважень слідчого судді вимушено та
тимчасово передається прокурору [3, с. 49].

Крім зазначених недосконалостей норм КПК України, встановлено, що проблема
правозастосування кримінально процесуальних норм іноді виникає також через
нижченаведені причини.

Зокрема, у деяких випадках конструкція норм КПК України не враховує факт необхідності
прийняття певного процесуального рішення, встановлюючи безумовні алгоритми, які не
передбачають альтернативи розвитку процесуальної ситуації. Так, ст. 214 «Початок досудового
розслідування» КПК України передбачає лише єдиний можливий варіант реагування
уповноважених органів на отримання заяви, повідомлення про вчинення кримінального
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правопорушення – внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі –
ЄРДР). Постає питання щодо дій у випадку, якщо відомості, викладені у заяві, не підтверджують
наявність ознак злочину. Це, у свою чергу, не надає можливість кваліфікувати діяння як
кримінальне правопорушення і вказує на відсутність підстав внесення до ЄРДР та початку
досудового розслідування.

Вирішення окресленого питання можливе завдяки внесенню змін до ст. 214 КПК України,
доповнивши її абзацом такого змісту: «За відсутності у заяві достатніх та об’єктивних даних
про вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор вправі протягом 3 робочих
днів з моменту її надходження уточнити викладені у заяві відомості».

Дискусійним питанням КПК України є й те, що ухвала слідчого судді за результатами
розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого або прокурора, не може бути
оскаржена, крім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття
кримінального провадження (ч. 3 ст. 307 КПК України). Тому у прокурора, наприклад, відсутня
можливість оскаржити в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про зобов’язання внести
відомості до ЄРДР за заявою. Вказане призводить до внесення до ЄРДР фактів, які явно не
містять ознак складу злочину. Вочевидь існує необхідність нормативно виправити відсутність
процесуальної можливості на оскарження ухвали слідчого судді про скасування рішення
слідчого чи прокурора шляхом внесення змін до ч. 3 ст. 307 КПК України, а також до ст. 474
КПК України щодо можливості оскарження ухвали суду про відмову в затвердженні угоди
про примирення, що забезпечило змагальність сторін.

Остання пропозиція пов’язана з тим, що суд, керуючись ч. 7 ст. 474 КПК України, перевіряє
угоду на відповідність КПК України та/або закону. У цій же статті законодавець закріпив
вичерпний перелік підстав відмови суду в затвердженні угоди. Також, згідно з п. 18 Постанови
Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
«Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» за наслідками
розгляду угоди в судовому засіданні (під час підготовчого судового провадження або під час
судового розгляду), суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального
процесуального закону і закону про кримінальну відповідальність, врахувавши доводи сторін
кримінального провадження та інших учасників судового провадження, має прийняти одне з
таких рішень: а) затвердити угоду про примирення; б) відмовити у затвердженні угоди в разі
встановлення підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України [4].

Разом з тим на практиці суд, переконавшись у тому, що угода відповідає вимогам КПК
України (зокрема, щодо змісту і порядку укладання угоди) і закону про кримінальну
відповідальність (зокрема, щодо узгодження міри покарання, звільнення від його відбування),
обвинувачений та потерпілий повністю розуміють наслідки затвердження угоди, що
обвинувачений має змогу виконати взяті на себе зобов’язання, укладання угоди є
добровільним, встановивши відсутність підстав для відмови в її затвердженні, заслухавши
думку прокурора щодо наведеного, думку сторін, які наполягають на затвердженні угоди,
яка розглядається, виносить ухвалу про відмову в затвердженні про примирення, яка не підлягає
оскарженню.

Разом з тим чинні норми КПК України не сприяють й укладанню угоди про визнання
винуватості, а саме з часу направлення обвинувального акта до суду до початку підготовчого
судового провадження у випадках, коли участь захисника у кримінальному провадженні є
обов’язковою. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні забезпечується
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у випадках, передбачених у ст. 52 КПК України та згідно з положеннями ст. 49 КПК України.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 49 КПК України, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий
суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі),
уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката
для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові
(ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні. Враховуючи вищенаведене, у
кримінальних провадженнях, де участь захисника є обов’язковою, він призначається на час
досудового розслідування та судового провадження окремо. Однак оскільки у цьому випадку
суддя вирішує питання призначення обов’язкового захисника лише під час підготовчого
судового провадження, то в обвинуваченого від часу направлення обвинувального акта до
суду до підготовчого судового провадження захисник відсутній. Це, у свою чергу, не дозволяє
укласти з обвинуваченим угоди про визнання винуватості, яка, згідно з положеннями ч. 5
ст. 469 КПК України може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про
підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

До недосконалостей норм КПК України можна віднести й спосіб закріплення позбавлення
потерпілого його процесуального статусу. Відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим у
кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням
завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним
правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов’язки потерпілого виникають в особи
з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви
про залучення її до провадження як потерпілого. За наявності очевидних та достатніх підстав
вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення
до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, слідчий або прокурор
виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути
оскаржена до суду. Однак якщо особа набула статуту потерпілого, обпитувалася у цьому
статусі, при цьому під час розслідування встановлено, що шкоду, передбачену ч. 1 ст. 55 КПК
України, їй не заподіяно, то механізму позбавлення або зміни (наприклад, на свідка)
процесуального статусу такої особи кримінальним процесуальним законом не визначено.

Також проблемою у правозастосовній практиці є залучення перекладача у кримінальному
провадженні. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 68 КПК України перекладач має право одержати
винагороду за виконаний переклад та відшкодування витрат, пов’язаних із його залученням
до кримінального провадження. Проте відсутність законодавчо закріпленого порядку
залучення перекладача змушує прокурора оплачувати винагороду перекладачу за власний
кошт.

Одночасно з вищезазначеним недосконалостями норм КПК України окремі питання в
ньому взагалі залишаються неврегульованими. Зокрема:

1. Щодо стягнення судових витрат, якщо обвинуваченим є неповнолітня особа. У ч. 1
ст. 124 КПК України «Розподіл процесуальних витрат» йдеться, що «у разі ухвалення
обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені
ним документально підтверджені процесуальні витрати. За відсутності в обвинуваченого
коштів, достатніх для відшкодування зазначених витрат, вони компенсуються потерпілому за
рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом для
компенсації шкоди, завданої кримінальним правопорушенням». У свою чергу, цивільне
процесуальне законодавство України закріплює, що у разі відсутності майна, достатнього для
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відшкодування завданої неповнолітньою особою шкоди, ця шкода відшкодовується в частині,
якої не вистачає, або повним обсягом її батьками (усиновлювачами) або піклувальником.

2. Неможливості приводу особи, щодо якої є достатньо підстав вважати, що їй відомо про
будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення, у разі її ухилення від органів
досудового розслідування, оскільки, привід, згідно з ч. 3 ст. 140 КПК України, може бути
застосований лише 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 з КПК України, не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового
складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов’язків
здійснюється тільки у присутності офіційних представників цього органу. Таким чином, через
неврегульованість питання приводу потерпілого та інших осіб, щодо яких є достатньо підстав
вважати, що їм відомо про будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення,
відбувається затягування судового розгляду у разі неявки таких осіб.

3. Щодо відсутності визначення у КПК України механізмів реалізації прокурором контролю
за виконанням запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання, здійснення якого покладено
на нього згідно з положеннями ч. 3 ст. 179 «Особисте зобов’язання» КПК України.

4. Щодо відсутності визначення у ст. 163 КПК України «Розгляд клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів» строків розгляду слідчим суддею клопотань про тимчасовий
доступ до речей і документів, у результаті чого мають місце випадки, коли такі клопотання
слідчих тривалий час не розглядаються, що в подальшому впливає на додержання розумних
строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Отже, яким би досконалим не був нинішній КПК України, проблеми, що виникають у
правозастосовній практиці суб’єктів кримінального провадження свідчать про певну
недосконалість окремих його норм. Недопрацьованість статей КПК України в деяких випадках
викликана невдалою конструкцією самої норми, інколи необдуманою поспішністю
законодавця або можливістю трактувати її при правозастосуванні двояко. У будь-якому випадку
усунення всіх вищезазначених неузгодженостей та прогалин у кримінально процесуальних
нормах може бути вирішено лише в законодавчому порядку шляхом внесення відповідних
змін до КПК України.

Тому суб’єктам законодавчої ініціативи та безпосередньо законодавцю варто звернути
увагу при удосконаленні нормативно правового урегулювання досудового розслідування і
судового розгляду на такі норми КПК України, які містяться у: стст. 49, 55, 68, 124, 140, 163, 179,
214 та 307.
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ЖЕРТВА ЗЛОЧИНУ
ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВІКТИМОЛОГІЇ

У статті розглядається значення та предмет віктимології. Визначено предмет
віктимології. Проведено узагальнююче дослідження місця жертви злочину. Розглянуто
такі категорії, як віктимність, віктимізація та віктимна ситуація. Запропоновані умови
організації належного поводження з жертвами злочинів та здійснена компаративістська
оцінка результатів поводження з жертвами у світі.

Ключові слова: кримінологія, віктимологія, віктимність, віктимізація, жертва.

В статье рассматривается значение и предмет виктимологии. Определен предмет
виктимологии. Проведено обобщающее исследование места жертвы преступления.
Рассмотрены такие категории, как виктимность, виктимизация и виктимная ситуация.
Предложены условия организации справедливого обращения с жертвами преступлений
и осуществлена компаративистская оценка результатов обращения с жертвами в мире.

Ключевые слова: криминология, виктимология, виктимность, виктимизация, жертва.

In the article the meaning and subject of victimology. Defined object victimology. A
generalization of the research of victims of crime. We consider the following categories as
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viktymnist, victimization and victimization situation. The conditions of fair treatment of victims
of crimes and carried out comparative evaluation of the treatment of victims in the world.

Keywords: kryminolohiya, victimology, viktymnist, victimization, victim.

У науці кримінології питання жертви злочину займає одне з провідних місць. Необхідність
вивчення жертви злочину пояснюється тим, що більшість злочинів вчиняється при взаємодії
таких кримінологічних складових, серед яких особа потерпілого та його поведінка мають
безпосереднє значення, тим самим детермінуючи злочинну поведінку суб’єкта злочину [5,
с. 96].

З метою об’єктивного дослідження механізму конкретного злочину необхідно вивчати не
тільки злочинця, а й жертву злочину. Це зумовлюється тим, що приводом до злочинного
посягання й умовою, що полегшує його вчинення, іноді може бути й поведінка потерпілого.
Таку поведінку у кримінології називають віктимною, а розділ кримінології, що вивчає пов’язані
з цим питання – віктимологією.

Віктимологія вивчає жертву щодо її морально-психологічних і соціальних характеристик,
що впливають на її уразливість, і ситуації, що передують злочину, а також ситуації
безпосереднього вчинення злочину. Це надає змогу отримати відповіді на запитання, як у цих
ситуаціях у взаємодії з поведінкою злочинця криміногенно-провокуючою виявляється
поведінка жертви [1]. 

Значний внесок у дослідження проблем у кримінології, пов’язаних з поняттям жертви
злочину, віктимності внесли вчені, серед яких: О. А. Алексєєв, Ю. М. Антонян, А. Б. Блага,
С. В. Бородін, В. І. Валицька, В. В. Голіна, П. С. Дагель, О. М. Джужа, В. П. Коновалов,
В. О. Меркулова, С. В. Нікітенко, В. О. Туляков, Л. В. Франк, Л. М. Щербакова.

Більшість учених-кримінологів підтримують твердження про те, що дослідження злочину
і злочинності неможливо без характеристики і розуміння трьох основних компонентів,
аналізованих на різних рівнях соціального і наукового узагальнення: злочину (злочинності);
злочинця (злочинців); його жертви (жертв).

Завданням віктимології є встановлення більш повної картини латентної злочинності через
виявлення потерпілих від невідомих або прихованих злочинів, а також удосконалення механізмів
компенсації шкоди потерпілому на належній основі.

У кримінологічних дослідженнях минулого основна увага приділялася поведінці злочинця,
а потерпілий від злочину переважно фігурував як учасник кримінального процесу. Водночас
взаємозв’язок злочинця та потерпілого має важливе кримінологічне значення. Із метою
об’єктивного дослідження механізму конкретного злочину необхідно вивчати не тільки
злочинця, а й жертву злочину. Це зумовлюється тим, що приводом до злочинного посягання
й умовою, що полегшує його вчинення, іноді може бути й поведінка потерпілого. Таку
поведінку у кримінології називають віктимною, а розділ кримінології, що вивчає пов’язані з
цим проблеми, – віктимологією.

Віктимологія – напрям кримінології, що вивчає кількісну та якісну характеристики жертв
злочинів, закономірності їхніх взаємовідносин зі злочинцями, з метою вдосконалення форм і
методів запобігання злочинності [2].

Предметом віктимології є: 1) жертви злочинів; 2) відносини, що пов’язують злочинця та
жертву; 3) ситуації, які передують злочину.
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Основні завдання віктимології полягають у тому, щоб: виявити коло осіб, які можуть стати
жертвами злочинів; встановити взаємозв’язок між поведінкою потерпілих і злочинців; вивчати
віктимні риси особи як визначальний фактор злочинних посягань; розробити запобіжні заходи,
спрямовані на недопущення можливого перетворення осіб у жертв злочинів; взяти до уваги
поведінку потерпілого при індивідуалізації покарання винного у вчиненні злочину; визначити
обсяг шкоди (фізичної, матеріальної, моральної), що заподіюється певним злочином або
злочинністю загалом [3, с. 69].

Основною метою віктимологічного вивчення є підвищення ефективності запобігання
конкретним злочинам і профілактика злочинності загалом через вплив безпосередньо на
потерпілих, а також через організацію правового виховання, зорієнтованого як на потенційних
потерпілих, так і на можливих злочинців.

Отже, жертва у віктимології – це особа або певна спільнота людей, якій прямо чи
опосередковано завдано будь-якої шкоди від злочинного посягання. Таке широке трактування
особи потерпілого надає можливість комплексно дослідити всі її ознаки.

Виходячи з положень філософії вітчизняні кримінологи насамперед вказують на об’єктивні
та суб’єктивні зв’язки між злочинцем і потерпілим.

Об’єктивний зв’язок існує між потерпілими та злочинцями незалежно від того, знають
вони одне одного чи ні, їх об’єднує час і місце вчинення злочину.

Суб’єктивний зв’язок «злочинець-жертва» наявний за умови, що вони знають одне одного.
Зв’язок «злочинець-жертва» у віктимології розглядається не тільки як відношення, але й як
тривала подія, що існує в певному просторі та часі, зміст якої визначає поведінку потерпілих,
їхню взаємодію зі злочинцями до, під час, а інколи й після вчинення злочину.

Віктимність як здатність суб’єкта ставати жертвою соціально-небезпечного прояву
виступає в її загальнотеоретичному розумінні як явище соціальне (статусні характеристики
рольових жертв і поведінкові відхилення від норм безпеки), психічне (патологічна віктимність,
страх перед злочинністю й іншими аномаліями) і моральне (інтеріорізація віктимогенних
норм, правил поведінки віктимної і злочинної субкультури, самовизначення себе як жертви)
[4, с. 13].

Слід зауважити, що злочинець, як і потерпілий, діє не тільки відповідно до реальної ситуації,
але й так, як вона сприймається й інтерпретується ним. У процесі взаємодії злочинця та
потерпілого виникає віктимо-криміногенна ситуація, в якій і скоюється злочин [2].

Для всебічного вивчення жертви злочину віктимологія визначає такі основними поняття,
як «віктимність», «віктимізація» та «віктимна ситуація».

Отже, віктимність – це така соціально-психологічна сукупність рис особи, що зумовлює
високу ймовірність стати об’єктом злочинного посягання. Слід зауважити, що віктимність –
це якісний показник: чим вища віктимність особи, тим більша ймовірність того, що вона
стане жертвою злочину.

Необхідно звернути увагу на віктимність конкретної особи (індивідуальна віктимність) –
це об’єктивно притаманна людині (реалізована злочинним актом або залишена як потенційна)
здатність, схильність стати за певних обставин жертвою злочину. Залежно від особистісних
рис і поведінки конкретного індивіда ступінь його вразливості може перевищувати середній
(підвищена віктимність) або бути нижчим від середнього (мінімізована віктимність). Індивід
може набути риси віктимності як у процесі життєдіяльності, так і з моменту народження,
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оскільки живе в суспільстві, де не ліквідована злочинність, отже, існує об’єктивна можливість
стати жертвою злочину.

У цьому зв’язку віктимність як здатність суб’єкта ставати жертвою соціально-небезпечного
прояву виступає в її загальнотеоретичному розумінні як явище соціальне (поведінкові
відхилення від норм безпеки), психічне (патологічна віктимність, страх перед злочинністю й
іншими злочинними посяганнями) і моральне (втілення віктимогенних норм, самовизначення
себе як жертви). Віктимність як і будь-який інший вид девіацій (відхилення від так званих
неписаних соціальних норм) визначається співвідношенням демографічних і соціально-
рольових факторів, що орієнтують індивіда (соціальну групу) на задоволення певних потреб
безпечної поведінки із заданими суспільством можливостями їхнього задоволення, так само
як і іншими загальними політичними, соціальними й економічними умовами життєдіяльності
суспільства.

Саме комплексне, системне визначення феномена кримінальної віктимності як
соціального, психічного і морального (духовного) відхилення від норм безпечної поведінки,
що обумовлює потенційну чи реальну здатність суб’єкта ставати жертвою злочину, викорінює
суперечливість будь-якої однобічної концепції віктимності: від опису поведінкової,
біопсихичної схильності до формування віктимного потенціалу, до її повної відсутності.

Проте важливе значення в розкритті змісту поняття «жертва» належить вивченню її на
соціально-психологічному рівні, що охоплює соціальний статус, позиції, ролі [2].

Що стосується віктимізації, то це процес перетворення особи чи групи осіб на реальну
жертву, а також результат такого процесу; віктимізувати означає перетворити когось на жертву
злочину. Девіктимізація – зворотний процес явища.

Поняття віктимізації являє собою своєрідну характеристику віктимності, що об’єктивно
існує і може бути вимірюваною кількістю випадків заподіяння шкоди жертвам злочинів, а
також сукупністю кількісних і якісних характеристик потерпілих від злочинів [4, с. 17].

Необхідно приділити значну увагу такому поняттю, як віктимна ситуація – життєва ситуація,
що складається у зв’язку з характеристиками особи чи поведінкою потенційної жертви, коли
виникає реальна можливість заподіяння їй шкоди.

Що ж стосується саме особи потерпілого, статус якого жертві надають норми
кримінального процесу, то вона вивчається віктимологією на двох основних рівнях:

– на першому, індивідуальному рівні, вивчають фактори, що можуть впливати на
виникнення та розвиток наміру в майбутнього злочинця вчинити злочин, а також на механізм
вчинення злочину;

– на другому рівні вивчається сукупність жертв, яким злочином завдано шкоди, з метою
визначення реальних наслідків злочинності.

При вчиненні злочину важливу роль займає позиція жертви – це особливості стосунків
між жертвою та злочинцем, свідками злочину, потерпілими й третіми особами тощо.

Вирішальне значення при посяганні акумулюється в ролі жертви – це поведінка потенційної
жертви перед вчиненням злочину та в момент вчинення злочину, адже її поведінка може так
вплинути на розвиток конфлікту, що перетворить її з об’єкта злочину на його суб’єкт
(наприклад, при сімейно-побутових конфліктах).

Роль жертви в кримінологічному механізмі злочину може бути найрізноманітнішою – від
нейтральної до максимально провокаційної. Особливе віктимологічне значення має
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провокуюча поведінка жертви внаслідок її високого віктимного потенціалу. Досить часто
така поведінка є приводом і джерелом конфлікту [2].

Зважаючи на те, що віктимна поведінка може бути необережною, ризикованою,
провокаційною, об’єктивно небезпечною для самого потерпілого й у результаті чого може
сприяти створенню криміногенної ситуації, а в деяких випадках і вчиненню злочину, то це не
є негативною, фатальною рисою особи. Ступінь віктимності будь-якої людини може бути
зведений до нуля. Усе залежить від того, чи обирає людина найбільш оптимальний варіант
поведінки, щоб не створювати віктимогенну ситуацію.

Віктимізаця і злочинність як соціальні процеси багато в чому визначаються загальною
характеристикою і станом культури суспільства, що організує людське життя в цілому. Соціальні
потреби, переконання, цінності і норми формують історичні типи віктимної і злочинної
поведінки, впливаючи на зміну систем соціального контролю і відношення до жертв злочинів.
При цьому є підстави зробити висновки про те, що кожне покоління відтворює і передає
визначені типи віктимної і злочинної поведінки своїм нащадкам. Зазначені типи багато в
чому генеруються культурою спільності, і їхня зміна, перетворення залежить від зміни
(перетворення) інших матеріальних і соціальних умов життя суспільства.

У загальних рисах кінцевою метою вивчення жертв злочинів є підвищення ефективності
запобігання конкретним злочинам і злочинності загалом шляхом провадження
цілеспрямованого впливу як на злочинців, так і на потенційних жертв злочинів.

Саме завдяки впровадженню віктимологичних ідей здійснюється належне скерування жертв
злочинів до системи кримінального правосуддя та відповідне відношення до них, а також
спонукають до створення спеціальних програм допомоги, реституції і компенсації потерпілим
від злочинів, що сприяє розширенню демократичних початків керування суспільством.

На законодавчому рівні необхідно відпрацювати питання організації міжнародно-
правового захисту жертв злочинів; створити нові механізми реституції і компенсації потерпілим
від злочинів у рамках міжнародного права; узгодити систему керування і поводження з
жертвами злочинів; організувати системи віктимологічної профілактики; вирішення питання
про місце і роль потерпілого в механізмі злочинної поведінки та кримінально-правовому
значенні; змін положення потерпілого у кримінальному процесі, забезпечення процесуальних
гарантій дотримання прав людини в рамках кримінального процесуального права.

Отже, вважаємо за необхідне закріпити на законодавчому рівні правила поводження з
жертвами злочинів з їхньою наступною конкретизацією в нормах, що регламентують окремі
сторони взаємодії жертв злочинів із системою кримінальної юстиції і конкретні механізми
реалізації таких прав. Зазначені напрями повинні здійснюватися також у процесі виявлення,
усунення чи нейтралізації факторів, обставин, ситуацій, що формують віктимну поведінку й
обумовлюють вчинення злочинів, виявлення груп ризику і конкретних осіб з підвищеним
ступенем віктимності і впливу на них з метою відновлення чи активізації їхніх захисних
властивостей, а також розробки та удосконалювання вже наявних спеціальних заходів захисту
громадян від злочинів і подальшої віктимізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Александров Ю. В. Кримінологія: курс лекцій [Електронний ресурс] / Ю. В. Александров,

А. П. Гель, Г. С. Семаков. – К. : МАУП, 2002. – 295 с. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/
content/view/3629/11/

http://textbooks.net.ua/


Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

33

2. Іванов Ю. Ф. Кримінологія: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Іванов,
О. М. Джужа. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 264 с. – Режим доступу : http://
textbooks.net.ua/content/category/8/1/11

3. Кримінологія: посіб. для підготов. до іспитів / Ю.Ф. Іванов. – 3-тє вид., стереотип. – К. :
ПАЛИВОДА А. В., 2013. – 164 с.

4. Туляков В. О. Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня докт. юр. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право» / В. О. Туляков. – Одеса, 2001. – 38 с.

5. Чечель Н. Жертва злочину і віктимність / Н. Чечель // Юридична Україна. – 2011. – № 7. –
С. 96–99.



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

34

УДК 343.3/.7
В. І. Антипов,
кандидат юридичних наук,
професор, професор кафедри
кримінального права
та кримінології
Університету державної
фіскальної служби України

ДИСПОЗИЦІЇ СТАТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ
УКРАЇНИ З КВАЛІФІКОВАНИМИ СКЛАДАМИ
ЗЛОЧИНІВ ПОТРЕБУЮТЬ КОРЕГУВАННЯ

У статті розглядаються вади законодавчої техніки при конструюванні кваліфікованих
та особливо кваліфікованих складів злочинів. Зроблено  висновок, що використання деяких
технічних прийомів у більшості випадків не обумовлено практичною необхідністю і викликає
ускладнення при кваліфікації вчинених діянь.

Ключові слова: законодавча техніка, кваліфіковані склади злочинів, кримінально-
правова кваліфікація.

В статье рассматриваются недостатки законодательной техники при
конструировании квалифицированных и особо квалифицированных составов
преступлений. Сделан вывод о том, что использование некоторых  технических приемов в
большинстве случаев не обусловлено практической необходимостью и вызывает
затруднения при квалификации совершенных деяний.

Ключевые слова: законодательная техника, квалифицированные составы преступлений,
уголовно-правовая квалификация.

The article focuses on the defects of legislative technique by the example of the qualified
corpus delicti. The author concluded that the use of some of the wording in most cases is not
necessary and causes difficulties in the work of justice.

Keywords: legislative technique, the qualified corpus delicti, criminal qualifications.

Тільки Кримінальний кодекс України (далі – КК України) визначає, які суспільно небезпечні
діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили (частина 2 ст. 1).
Застосування норм кримінального закону пов’язано із суттєвими, інколи екстраординарними
обмеженнями прав і свобод осіб, винних у вчиненні діянь, передбачених вказаними нормами.
Призначення кримінального покарання означає для таких осіб значні матеріальні втрати
(штраф, конфіскація майна), примусову роботу (громадські та виправні роботи), обмеження
певних прав (обмежені волі, службові обмеження для військовослужбовців, судимість),
позбавлення волі – аж до довічного ув’язнення. Тому набуває особливого значення
забезпечення чіткості, зрозумілості, однозначності тексту кримінального закону.

© Антипов В. І., 2017
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Слугувати цьому має застосування при формулюванні кримінально-правих норм
усталених правил законодавчої техніки, належний рівень якої є надійним гарантом
удосконалення законодавства, доступності змісту законів, точного виконання та повної
відповідності їх волі законодавця. Питання законодавчої техніки розглядалися у чисельних
роботах зарубіжних авторів: І. Л. Бачило [1, с. 14–23], Н. А. Власенко [2, с. 122–144], Т. В. Губаєвої
[3], Р. фон Ієрінга [4], Д. А. Керимова [5, с. 4–24], А. Нашиц [6], а також були предметом
наукового пошуку вітчизняних дослідників: Н. В. Артикуци [7], І. О. Биля [8, с. 3–20],
Є. М. Вечерової [9, с. 198–203], Ж. О. Дзейко [10], Д. А. Монастирського [11, с. 19–25],
І. С. Терлецької [12, с. 32–38], О. І. Ющик [13, с. 644–649] та інших.

Але було б передчасно стверджувати, що усі аспекти цієї проблематики достатньо вивчені,
особливо щодо юридичної техніки в кримінальному законодавстві.

Особливе значення і гостроту в кримінальному праві має формулювання ознак
кваліфікованих і особливо кваліфікованих (далі усі такі склади іменуються кваліфікованими)
складів злочинів, які в диспозиціях статей КК України мають переважну більшість. За нашими
підрахунками у чинному КК України нараховується близько 390 основних і більше 800
кваліфікованих складів злочинів. При їхньому формулюванні законодавець використовує різні
нормативні конструкції. Саме це обумовлює необхідність аналізу прийомів законодавчої
техніки, які використовує законодавець при формулюванні ознак злочинів з обтяжуючими
обставинами, а також виявлення їхнього впливу на правозастосовну практику.

Аналіз змісту чинного КК України показав, що законодавець для опису ознак об’єктивної
сторони кваліфікованих складів злочинів використовує з деякими варіаціями три варіанта
законодавчої техніки (прийомів, конструкцій).

Перший варіант конструкції кваліфікованого складу злочину: диспозиція відповідної
частини статті КК України починається з назви злочину з подальшим викладенням
кваліфікуючих ознак.

Так, у частині 2 ст. 121 КК України опис ознак кваліфікованого складу починається словами
«умисне тяжке тілесне ушкодження» (тобто використовується назва злочину) з подальшим
викладенням таких кваліфікуючих ознак, як спосіб, що має характер особливого мучення,
вчинення злочину групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи
з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або
таке, що спричинило смерть потерпілого. У свою чергу, в частинах 2–5 ст. 185 КК України
опис ознак кваліфікованих складів починається словом «крадіжка» (назва злочину) з подальшим
викладенням таких кваліфікуючих ознак, як вчинення цього злочину повторно, у великих
розмірах, організованою групою тощо. Так само в частинах 2–4 ст. 152 КК України опис ознак
кваліфікованих складів починається словом «зґвалтування» (назва злочину) з подальшим
викладенням таких кваліфікуючих ознак, як вчинення цього злочину повторно, групою осіб
тощо.

Другий варіант конструкції кваліфікованого складу злочину: диспозиція відповідної
частини статті КК України починається словами «ті самі діяння», «діяння, передбачене
частиною першою цієї статті», «діяння, передбачені частинами першою або другою цієї
статті» з подальшим викладенням кваліфікуючих ознак.

Так, у частині 2 ст. 137 КК України опис ознак кваліфікованого складу починається словами
«ті самі діяння» з подальшим викладенням кваліфікуючих ознак неналежного виконання
обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей  – спричинення смерті неповнолітнього або
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інших тяжких наслідків. Частина 3 ст. 240 КК України починається словами «діяння, передбачені
частинами першою або другою цієї статті» з подальшим викладенням кваліфікуючих ознак
порушення правил охорони або використання надр – вчинення їх на територіях чи об’єктах
природно-заповідного фонду або повторно.

Третій варіант конструкції кваліфікованого складу злочину: диспозиція відповідної
частини статті КК України починається словами «ті самі дії», «дії, передбачені частиною
першою цієї статті», «дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті» з подальшим
викладенням кваліфікуючих ознак.

Так, у частині 2 ст. 110 КК України опис ознак кваліфікованого складу починається
словосполученням «ті самі дії» з подальшим вкладенням кваліфікуючих ознак дій, вчинених
з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку,
встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження
матеріалів із закликами до вчинення таких дій. У частині 2 ст. 133 КК України для опису ознак
кваліфікованого складу зараження венеричною хворобою використано словосполучення «дії,
передбачені частиною першою цієї статті».

На нашу думку, використання законодавцем трьох різних прийомів нормативної техніки
при побудові диспозицій кримінально-правових норм з кваліфікованими складами злочинів
має не суто технічне значення, але повинно враховуватися у процесі кримінально-правової
кваліфікації.

Розглянемо варіант, коли законодавець для опису ознак кваліфікованих складів злочинів
використовує назву злочину. Назва злочину в диспозиції частини статті, що містить опис
кваліфікованого складу злочину, означає, що до ознак такого складу повністю входить
об’єктивна сторона основного складу цього злочину. Цей техніко-юридичний прийом дозволяє
спростити редакцію кримінально-правової норми. Наприклад, у диспозиціях частин 3–5 ст. 185
КК України використання назви злочину дозволяє  уникнути дублювання змісту частини 1
цієї статті. Використовуючи для опису кваліфікованого складу назву злочину, законодавець
вказує на те, що цьому кваліфікованому складу притаманні усі ознаки основного складу
цього злочину.

У таких випадках для кваліфікації вчиненого за частиною статті, що передбачає
відповідальність за кваліфікований склад злочину, в діянні особи повинні бути не тільки ознаки
кваліфікованого складу (корисливий мотив, малолітній вік потерпілого, наявність попередньої
змови групи осіб тощо), але й усі ознаки основного складу злочину – ознаки, що
характеризують його об’єкт, предмет і потерпілого, об’єктивну сторону, суб’єкта і суб’єктивну
сторону. Якщо в діях чи бездіяльності особи відсутня хоча б одна ознака основного складу
злочину, такі дії (бездіяльність), незважаючи на наявність кваліфікуючих ознак, передбачених
відповідною частиною статті, не утворюють кваліфікованого складу. Зокрема, не утворюють
кваліфікованого складу злочину дії чи бездіяльність, які не призвели до настання наслідків, що
входять до основного складу цього злочину (за винятком випадків, коли кваліфікуючий склад
характеризується настанням більш тяжких наслідків). Наведемо приклади.

Особа двічі вчинила таємне викрадення чужого майна, причому щоразу вартість такого
майна на момент вчинення діяння перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян. Як у першому, так і в другому випадках у діях особи наявні усі ознаки основного
складу крадіжки, у т.ч. – наслідки у вигляді завдання шкоди певного розміру, що надає підстави
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кваліфікувати вчинене за частиною 1 ст. 185 КК України (перший епізод) та частиною 2
ст. 185 КК України (другий епізод за ознакою повторності).

В іншому випадку особа також двічі вчинила таємне викрадення чужого майна, але якщо
в першому епізоді вартість викраденого майна на момент вчинення діяння перевищувала 0,2
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, то в другому епізоді – не перевищувала
цього розміру. Таким чином, у другому епізоді відсутня ознака основного складу (наслідки у
вигляді заподіяння шкоди певного розміру), а відтак, відсутній як основний, так і кваліфікований
(за ознакою повторності) склад крадіжки. Формула кваліфікації вчиненого: перший епізод –
частина 1 ст. 185 КК України; другий епізод – відповідна частина ст. 51 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Ще один приклад, який ілюструє значення використання законодавцем у конструкції норми
про кваліфікований склад назви відповідного злочину. Особа, яка має судимість за частиною
1 ст. 310 КК України, незаконно вирощує снотворний мак у кількості 95 рослин. Частина 2 цієї
статті описує кваліфікований склад злочину як незаконний посів або незаконне вирощування
снотворного маку чи конопель (назва злочину) з певними кваліфікуючими ознаками, серед
яких – вчинення злочину «особою, яка була засуджена за цією статтею». У цьому випадку
наявна ця кваліфікуюча ознака. Однак цього недостатньо для кваліфікації вчиненого за
частиною 2 ст. 210 КК України, оскільки в діях особи відсутня ознака основного складу, а саме
відсутній предмет злочину – снотворний мак у кількості від ста до п’ятисот рослин. А відтак,
у діях особи відсутній як основний, так і кваліфікований склад злочину, незважаючи на наявність
кваліфікуючої ознаки (судимість особи за цією статтею).

Викладений аналіз дозволяє дійти висновку, що використання законодавцем назви злочину
в конструкції його кваліфікованого складу не повинно викликати ускладнень у тлумаченні
змісту норми та кваліфікації вчиненого особою.

Наступним варіантом законодавчої техніки слід визнати випадки, коли законодавець
для опису ознак кваліфікованих складів злочинів застосовує словосполучення «ті самі діяння»,
«те саме діяння», «діяння, передбачене частиною…» «діяння, передбачене частинами…». За
нашими підрахунками, в статях Особливої частини чинного КК України зазначені конструкції
(формули) використовуються для формулювання кваліфікованих складів злочинів більше
120 разів.

У теорії кримінального права та в нормах чинного КК України поняття «діяння»
використовується в двох різних значеннях: «діяння» – як дія чи бездіяльність і «діяння» – як
злочин чи склад злочину. Так, у ст. 24 КК України законодавець, характеризуючи зміст умислу,
окремо уточнює, що в цьому випадку «діяння» – це дія або бездіяльність.

Показовою в цьому сенсі є стаття 212 КК України «Ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів)». У частині першій цієї статті під поняттям «діяння» розуміються
лише дія чи бездіяльність суб’єкта без наслідків. Опис наслідку як ознаки цього (основного)
складу злочину слідує за словами «ці діяння». Це фактичне ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів у значних розмірах. Натомість у частині 2 ст. 212 КК України
(кваліфікований склад злочину) поняттям «ті самі діяння» характеризується весь передбачений
частиною 1 цієї статті основний склад злочину – як дія (бездіяльність) суб’єкта, так  і наслідки,
що входять до основного складу ухилення від сплати податків.

Системний аналіз чинного КК України переконує в тому, що для опису кваліфікованих
складів злочинів поняття «діяння» використовується законодавцем завжди саме як синонім
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поняття складу злочину. У таких випадках законодавець не використовує техніко-юридичний
прийом дублювання назви злочину, оскільки ця назва (на відміну від назви крадіжки,
зґвалтування тощо) більш громіздка.

Тому, як і в першому варіанті, для кваліфікації вчиненого за частиною статті, що передбачає
відповідальність за кваліфікований склад злочину, в діянні особи повинні бути усі ознаки
основного складу злочину – ознаки, що характеризують його об’єкт, предмет і потерпілого,
об’єктивну сторону, суб’єкта і суб’єктивну сторону.

Якщо в діях чи бездіяльності особи відсутня хоча б одна ознака основного складу злочину,
такі дії (бездіяльність) не утворюють кваліфікованого складу, незважаючи на наявність
кваліфікуючих ознак, передбачених відповідною частиною статті (таких ознак, як судимість,
корисливий мотив, малолітній вік потерпілого, наявність попередньої змови групи осіб тощо).
Зокрема, не утворюють кваліфікованого складу злочину дії чи бездіяльність, які не призвели
до настання наслідків, що входять до основного складу цього злочину (за винятком випадків,
коли кваліфікуючий склад характеризується настанням більш тяжких наслідків).

Наприклад, особа, раніше судима за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових
платежів), знову умисно  ухилилася від сплати податків, що призвело до фактичного
ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у незначних розмірах. У
цьому випадку наявність у особи судимості за ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів) не може бути підставою для кваліфікації вчиненого за частиною 3
ст. 212 КК України, оскільки відсутня обов’язкова ознака діяння, передбаченого частиною 1
ст. 212 КК України – наслідок у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних
цільових фондів коштів у значних розмірах. Тобто в діях (бездіяльності) особи у таких випадках
відсутній склад злочину.

Третім варіантом законодавчої техніки для формулювання кваліфікованих складів
злочинів є використання законодавцем словосполучень «ті самі дії», «дії, передбачені
частиною…», «дії, передбачені частинами…». Законодавець саме цей варіант законодавчої
техніки при конструюванні кваліфікованих складів злочинів використовує найчастіше. За
нашими підрахунками, у статях Особливої частини чинного КК України для формулювання
кваліфікованих складів злочинів використовується 109 разів словосполучення «ті самі дії» і
115 разів словосполучення «дії, передбачені частиною…» чи «дії, передбачені частинами…».

Однак на відміну від перших двох варіантів законодавчої техніки, які навряд чи можуть
викликати труднощі в кваліфікації відповідних діянь, цей варіант не є таким однозначним для
тлумачення відповідних кримінально-правових норм, перш за все коли формула «ті самі дії»
відсилає до основного складу злочину, що побудований як матеріальний.

Розглянемо ситуацію, що виникає при цьому, на прикладах ст. 188-1 КК України
«Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання» і ст. 203-1
КК України «Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та
сировини для їх виробництва».

Частина 2 ст. 188-1 КК України передбачає відповідальність за «ті самі дії», тобто дії,
передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони вчинені (варіативно): або повторно; або за
попередньою змовою групою осіб; або якщо вони завдали шкоду у великих розмірах.
Диспозиція частини 1 ст. 188-1 КК України, до якої відсилає частина 2 цієї статті, містить
матеріальний склад злочину, до ознак якого належить не тільки дія (викрадення електричної
або теплової енергії), але і наслідок (значна шкода). Однак буквальне тлумачення використаного
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в частині 2 цієї статті законодавцем словосполучення «ті самі дії» призводить до висновку, що
у випадках викрадення в будь-який спосіб електричної або теплової енергії повторно або за
попередньою змовою групою осіб розмір шкоди для кваліфікації вчиненого за частиною 2
ст. 188-1 КК України значення не має. За таким (буквальним) тлумаченням склад злочину,
передбачений частиною 2 ст. 188-1 КК України, слід віднести до формально-матеріальних: при
кваліфікації за ознаками повторності та попередньої змови групи осіб він формальний, а за
ознакою завдання шкоди у великих розмірах – матеріальний.

Так само за буквальним тлумаченням норми закону незаконне виробництво, експорт,
імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць,
обладнання та сировини для їхнього виробництва, якщо такі дії вчинені повторно або за
попередньою змовою групою осіб, слід кваліфікувати за частиною 2 ст. 203-1 КК України і в
тих випадках, коли ці дії вчинені у незначних розмірах.

Викладене щодо результатів буквального тлумачення змісту відповідних диспозиції
справедливо також стосовно кваліфікованих складів злочинів, передбачених частиною 2
ст. 222-1 КК України, частиною 2 ст. 229, частиною 2 ст. 270-1, частиною 2 ст. 292 та деякими
іншими статтями Особливої частини КК України.

Наразі матеріали судової практики в кримінальних провадженнях за відповідними
злочинами свідчать, що суди в таких випадках кваліфікують вчинене так, якби замість
формулювань «ті самі дії» або «дії, передбачені частиною…» законодавець використав
словосполучення «ті самі діяння», «діяння, передбачені частиною …». Таку позицію слід
визнати виправданою, оскільки, по суті, суди застосовують у таких випадках обмежене
тлумачення кримінально-правових норм, що є допустимим.

Інша ситуація з проблемою застосування норм, в яких формулювання «ті самі дії» та «дії,
передбачені частиною…» взагалі унеможливлюють кваліфікацію вчиненого за цією нормою.
Наприклад, у частині 2 ст. 135 КК України законодавець використав формулу «ті самі дії» для
характеристики злочину, який може бути вчиненим лише через бездіяльність: «Завідоме
залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена
можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство». Буквальне тлумачення
норми не допускає іншого висновку, крім неможливості кваліфікації за нею завідомого
залишення без допомоги матір’ю новонародженої дитини. Злочин вчинюється бездіяльністю,
а диспозиція частини 2 ст. 135 КК України передбачає вчинення цього злочину тільки діями.
Характерно, що в частині 3 цієї ж статті законодавець використовує інше словосполучення –
«діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті». Тобто в частині 2 статті для
характеристики кваліфікованого складу вказується на «дії», а в частині 3 цієї ж статті – на
«діяння».

Другий приклад. Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого частиною 1 ст. 382
КК України (невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної
сили, або перешкоджання їх виконанню), може бути утворена як діями, так і бездіяльністю
особи. Натомість частина 2 цієї статті до кваліфікованого складу відносить лише «ті самі дії,
вчинені службовою особою». У випадку невидання директором заводу наказу про поновлення
на роботі працівника, як це вимагає рішення суду, ми маємо бездіяльність особи, що не може
бути кваліфікована за частиною 2 ст. 382 КК України, оскільки ця норма вказує лише на дії.

Аналіз судової практики в кримінальних провадженнях за відповідними злочинами показав,
що суди в таких ситуаціях також кваліфікують вчинене так, якби замість формулювань «ті самі
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дії» або «дії, передбачені частиною…» законодавець використав словосполучення «ті самі
діяння», «діяння, передбачені частиною …». Однак таку судову практику не можна визнати
законною, оскільки відбувається розширене тлумачення кримінально-правових норм, що не
є припустимим і може призвести до порушення засади nullum crimen nulla poena sine lege
(немає покарання без закону).

Наприклад, у вироку суду описана бездіяльність особи, яка після народження дитини
«залишила її одну кричущу лежати не нагодованою, не обмитою, не оглянутою, в не
опалювальному та холодному житловому приміщенні, не вжила заходів щодо виклику бригади
швидкої допомоги або інших сторонніх осіб для надання допомоги немовляті». Таку
бездіяльність  суд кваліфікував за частиною 2 ст. 135 КК України, яка передбачає
відповідальність за дії [14].

На жаль, теорія кримінального права не помічає існування викладених проблем. У
підручниках та монографічній літературі не коментується зазначена вище суперечливість
між змістом  основних та кваліфікованих складів злочину, яка обумовлена невдалим
застосовуванням певних прийомів нормативної техніки. Слід зазначити, що на інший випадок
невдалого застосування законодавцем поняття «дії», теорія права відреагувала конкретними
рекомендаціями. Мається на увазі неможливість посилання на частини 2 і 3 ст. 15 КК України
у випадках вчинення замаху шляхом бездіяльності. Теорія права рекомендує в таких випадках
включати у формулу кваліфікації посилання на частину 1 ст. 15 КК України.

Стосовно ж ситуацій з невдалим використанням законодавцем формул «ті самі дії» чи
«дії, передбачені частинами…» при формулюванні кваліфікованих складів злочинів, вважаємо
за можливе і необхідне запропонувати такі правила кваліфікації.

Вчинені особою дій, що мають кваліфікуючі ознаки, передбачені в диспозиції частини
статті, в якій використано словосполучення «ті самі дії» або «дії, передбачені…», слід
кваліфікувати за тією нормою, якщо об’єктивна сторона основного складу злочину, до якого
відсилають зазначені словосполучення, характеризується  активними діями (незалежно від
того формальним чи матеріальним є основний склад злочину). При цьому в діях особи повинні
бути усі ознаки основного складу злочину – ознаки, що характеризують його об’єкт, предмет
і потерпілого, об’єктивну сторону, суб’єкта і суб’єктивну сторону. Тобто в таких випадках під
діями слід розуміти діяння.

Наприклад, особа двічі вчинила дії щодо несанкціонованого втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних
мереж чи мереж електрозв’язку. Як у першому, так і в другому випадках такі дії призвели до
витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації
або до порушення встановленого порядку її маршрутизації. Формула кваліфікації: перший
епізод – частина 1 ст. 361, другий епізод – частина 2 ст. 361 КК України (за ознакою повторності).
Якщо ж у другому епізоді дії за несанкціонованим втручанням у роботу електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи
мереж електрозв’язку не призвели до витоку, втрати, підробки, блокування інформації,
спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її
маршрутизації, вчинене повинно бути кваліфіковано за частиною 1 ст. 361 КК України (перший
епізод) та за відповідною частиною ст. 212-6 КУпАП. Тобто кваліфікується як злочин лише
перший епізод, оскільки у другому відсутня обов’язкова ознака діяння – певні суспільно
небезпечні наслідки.
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Ще один приклад. Особа, яка раніше була судима за частиною 1 ст. 229 КК України, знову
активними діями незаконно використала фірмове найменування товару, що завдало
матеріальної шкоди значного розміру. Формула кваліфікації: частина 2 ст. 229 КК України (за
ознакою повторності). Якщо ж особа, яка раніше була судима за частиною 1 ст. 177 КК України,
знову активними діями незаконно використала винахід, але зазначені дії не завдали матеріальної
шкоди значного розміру, її дії кваліфікуються за ст. 51-2 КУпАП (є дія, але відсутнє діяння як
злочин).

Найбільшу складність для кваліфікації мають випадки, коли для характеристики
кваліфікованого складу злочину, що може вчинюватися лише бездіяльністю, законодавець у
статтях Особливої частини КК України помилково використав формулу «ті самі дії». Зрозуміло,
що бездіяльність особи, навіть якщо вона призвела до суспільно небезпечних наслідків і має
усі інші ознаки відповідного складу злочину, не можна кваліфікувати за нормою, яка передбачає
відповідальність тільки за активні дії. Єдине можливе рішення в таких випадках вчинене –
кваліфікувати вчинене за частиною статті, що передбачає відповідальність за основний склад
злочину, об’єктивна сторона якого характеризується можливістю вчинення злочину шляхом
бездіяльності.

Наведемо приклад. Директор заводу не підписав наказ про поновлення робітника на роботі,
підготовлений  відділом кадрів на виконання судового рішення. Незважаючи на наявність
спеціального суб’єкта – службової особи,  що передбачено частиною 2 ст. 382 КК України
«Невиконання судового рішення», кваліфікація за цією нормою неможлива з огляду на те, що
вона передбачає відповідальність лише за активні дії такої особи. Тому бездіяльність суб’єкта
має бути кваліфікована за частиною 1 ст. 382 КК України, яка не має обмеження щодо форми
діяння – дія чи бездіяльність.

Ще приклад. Мати новонародженої дитини завідомо залишила її без допомоги в
небезпечному для життя стані. Якщо така бездіяльність спричинила смерть дитини або інші
тяжкі наслідки, вчинене має кваліфікуватися за частиною 3 ст. 135 КК України. За відсутності
вказаних наслідків, вчинене кваліфікується за частиною 1 ст. 135 КК України. Незважаючи на
наявність спеціального суб’єкта (матір новонародженої дитини), кваліфікація такої суспільно
небезпечної бездіяльності за частиною 2 ст. 135 КК України неможлива з огляду на відсутність
передбачених цією нормою дій. Тобто слід визнати, що частина 2 ст. 135 КК України є прикладом
«мертвої» норми – норми, яка через вади її конструкції взагалі не може бути застосована.

Виправлення такої ситуації можливо шляхом заміни формулювань (словосполучень) «ті
самі дії» та «дії, передбачені…» на коректну формулу – «ті самі діяння», «діяння,
передбачені…». До внесення вказаних змін до КК України необхідно, на нашу думку,
дотримуватися правил кваліфікації, що вироблені автором за результатами аналізу відповідних
складів злочинів.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

В УКРАЇНІ
У статті аналізується вітчизняна кримінально-правова регламентація у сфері протидії

торгівлі людьми. Ретроспективний аналіз нормативної бази відповідного спрямування
проведено з метою конкретизації об’єктивних причин виникнення цього злочину та
вироблення національного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми з поєднанням
зарубіжного досвіду. Акцентовано увагу на судовій практиці щодо притягнення винних
до кримінальної відповідальності за вчинення цього виду злочину.

Ключові слова: кримінально-правова регламентація, нормативно-правовий акт,
кримінальна відповідальність, права людини, торгівля людьми, протидія торгівлі людьми.

В статье анализируется действующее отечественное криминально-правовое
законодательство в сфере противодействия торговли людьми. Ретроспективный анализ
нормативной базы соответствующего направления проведён с целью конкретизации
объективных причин возникновения данного преступления и разработка национального
механизма взаимодействия в сфере противодействия торговли людьми, включая
зарубежный опыт. Акцентировано внимание на судебной практике по привлечению
виновных к криминальной ответственности за совершение данного вида преступление.

Ключевые слова: криминально-правовая регламентация, нормативно-правовой акт,
криминальная ответственность, права человека, торговля людьми, противодействие
торговли людьми.

The current Ukrainian criminal lawful regulation of the human trafficking resistance is
analyzed in the article. The retrospective analysis of certain legal base is made with the aim to
concretize the objective reasons of this crime and creation of the national mechanism of
cooperation in the sphere of the human trafficking resistance in combination with foreign
experiences. The attention is also paid to the judicial practice of bringing offenders criminally
responsible for committing this type of crime.

Keywords: legal criminal regulation, legal act, criminal responsibility, human rights, human
trafficking, human trafficking resistance.
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В умовах сьогодення проблема протидії торгівлі людьми є винятково актуальною для
кожної суверенної держави, зокрема і для України, яка є країною походження, транзиту і
призначення для чоловіків, жінок і дітей, що піддаються торгівлі з метою примусової праці і
сексуальної експлуатації. Українські жертви піддаються цьому з метою сексуальної
експлуатації та примусової праці в Україні, а також у Росії, Польщі та інших частинах Європи,
Туреччині, США, Центральній Азії та на Близькому Сході.

Неспростовним доказом твердження «торгівля людьми – глобальна проблема сучасності»
є статистичні дані, що підтверджують наявність мільйонів жертв цього злочину в усьому світі.
Відтак, у регіональному розрізі статистика має такий вигляд. У 2016 році статус особи, яка
постраждала від торгівлі людьми, Міністерством соціальної політики України встановлено
73 громадянам. Станом на серпень 2016 року статус особи, яка постраждала від торгівлі
людьми, встановлено 237 особам, серед яких у 2015 році – 83 особам. Також, за інформацією
Національної поліції України, у І півріччі 2016 року правоохоронними органами встановлено
44 потерпілих від торгівлі людьми, яким надано кваліфіковану юридичну та соціальну
допомогу [1].

Окреслюючи загальні риси рівня протидії цьому злочину, варто сказати, що доволі
ефективним заходом протидії торгівлі людьми є підписання договорів про двостороннє та
багатостороннє співробітництво між правоохоронними органами із забезпечення обміну
інформацією [2]. Так, в Україні функції Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу
покладені на Міністерство внутрішніх справ України, у структурі якого створений робочий
апарат, що, власне, і відповідає за реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі
людьми.

У вітчизняній юридичній науці проблему боротьби з торгівлею обґрунтовували
О. Бандурка, Н. Гуторова, І. Карпець, Г. Кохан, В. Куц, К. Левченко, Я. Лизогуб, А. Орлеан,
В. Панов та інші. Боротьбі з торгівлею людьми як транснаціональному злочину присвячено
наукові праці С. Бородіна, Л. Галенської, С. Гогель, В. Кудрявцева, І. Лукашука, Є. Ляхова,
А. Наумова, В. Панова, Ю. Решетова та інших, проте у зазначених наукових працях не було
акцентовано уваги на ролі національного механізму у цій сфері. Що ж стосується
характеристики кримінально-правової регламентації у сфері протидії торгівлі людьми в Україні,
то вивченням цієї проблеми займалися такі вчені, як: В. Весельський, В. Іващенко, В. Борисова,
Н. Гуторова, В. Козак, Л. Кохан, Я. Лизогуб, А. Орлеан та інші. Однак у сучасній науковій
доктрині відсутнє глибинне дослідження визначеної проблематики у вигляді кримінально-
правової характеристики та ретроспективного аналізу, що пояснює актуальність обраної теми.

Метою цієї роботи є аналіз чинної кримінально-правової бази України у сфері протидії
торгівлі людьми з метою визначення рівня ефективності законодавства та реалізації його на
практиці.

Відтак, вважаємо за необхідне розпочати з дослідження теоретичної частини
контекстуального напряму.

Торгівля людьми є одним із найбільш тяжких злочинів, що є грубим порушенням
основоположних прав людини. Поняття торгівлі людьми визначено рядом нормативно-
правових актів. Першим сучасним міжнародно-визнаним тлумаченням терміна «торгівля
людьми» є визначення, що міститься у Протоколі про попередження і припинення торгівлі
людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти
транснаціональної організованої злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної
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Асамблеї від 15 листопада 2000 року [3]. Подібні визначення містяться і в інших міжнародних
документах, зокрема Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми,
підписаної 16 травня 2005 року (набула чинності для України 1 березня 2011 року) [4]. Так,
Глосарій термінів, що використовуються у Конвенції Організацій Об’єднаних Націй проти
транснаціональної організованої злочинності та Протоколі до неї (Protocol to Prevent, Suppress
and Punish Trafficking Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime), використовується термін «human trafficking»,
що відповідає буквальному перекладу українською мовою – «торгівля людьми» [3].

Відповідно до Закону України від 20 вересня 2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі
людьми» під «торгівлею людьми» розуміється «здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є
людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини,
вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства,
шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування
насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності
від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином» [5].

Поняття «протидія торгівлі людьми» зазначений закон тлумачить «як систему заходів,
спрямованих на подолання торгівлі людьми шляхом її попередження і боротьби з нею та
надання допомоги і захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми» [5].

Закон розмежовує поняття «протидія торгівлі людьми» та «боротьба з торгівлею людьми»,
що, в свою чергу, також є «системою заходів, які здійснюються в рамках протидії торгівлі
людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, у тому числі незакінченого,
осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних та/чи юридичних осіб – торгівців
людьми та притягнення їх до відповідальності» [5].

Виходячи з визначення поняття «торгівля людьми» можна погодитися з О. В. Полуляховим,
який узагальнює, що «характерним для терміна «торгівля людьми» є неоднозначне його
розуміння. Під торгівлею людьми розуміють:

– работоргівлю;
– вивезення на продаж тільки за кордон;
– продаж людини з метою незаконного вилучення її органів [6, с. 52–57].
Стосовно сучасного стану наукового дослідження обраної нами тематики слід зазначити,

що для України, як і для інших країн пострадянського простору, означена загроза стала
актуальною лише на початку 90-х років ХХ століття, що є наслідком соціально-економічних та
політичних причин. Вивчаючи доробок А. С. Політової [7], можна з упевненістю стверджувати
про різкий дисонанс між рівнем злочинності та рівнем її подолання компетентними органами.
Так, аналіз вітчизняної судової практики виявив низький рівень боротьби зі злочинністю та
протидії торгівлі людьми.

Ми поставили перед собою завдання здійснити аналіз чинної вітчизняної нормативно-
правової бази, зокрема кримінальної, у сфері протидії торгівлі людьми з метою конкретизації
об’єктивних причин виникнення цього злочину та вироблення національного механізму
взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми з поєднанням зарубіжного досвіду.

Так, основним нормативно-правовим актом у сфері протидії торгівлі людьми є Закон
України від 20 вересня 2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми» [5]. До числа
відповідних законодавчих актів також належать:
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– Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року,
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2016 року № 111 [8];

– прийняті на виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми» соціальні
стандарти у сфері протидії торгівлі людьми;

– окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального
кодексу України стосовно питань протидії торгівлі людьми.

Вважаємо за необхідне приділити окрему увагу соціальним стандартам у сфері протидії
торгівлі людьми. Так, аналізуючи соціальні стандарти, варто зазначити, що такими вважають
встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи
або їхній комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.

Сучасна система державних стандартів у сфері протидії торгівлі людьми, яка затверджена
Наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 458 [9],
представлена у такому вигляді:

– Стандарт надання послуг із соціальної профілактики торгівлі людьми;
– Стандарт надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від

торгівлі людьми;
– Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які

постраждали від торгівлі людьми.
У контексті проведеного нами дослідження винятково важливим є кримінально-правовий

аналіз та характеристика законодавства у сфері протидії торгівлі людьми. Ефективність дії
вищезазначених законодавчих актів, відповідно до очікуваних результатів Державної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, визначається з урахуванням таких
завдань:

1) удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми, тобто
прийняття відповідних нормативно-правових актів;

2) запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика, що визначається задекларованою
кількістю розповсюдженої інформаційної продукції;

3) боротьба зі злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінальне розслідування
та переслідування. Це завдання передбачає проведення фахових навчань державними
посадовцями, які можуть контактувати з особами, що постраждали від торгівлі людьми;

4) моніторинг у сфері протидії торгівлі людьми.
Стосовно характеристики кримінально-правової бази України як у цілому, так і у сфері

протидії торгівлі людьми необхідно досліджувати проблему ефективності законодавства. У
загальних рисах рівень результативності законодавства розглядається в різних площинах:
внутрішній, національній та зовнішній, більше того, – зовнішньоінтеграційній, пов’язаній з
імплементацією в законодавство України міжнародних стандартів.

Визначення рівня ефективності кримінально-правової регламентації протидії торгівлі
людьми можливе лише шляхом детального аналізу статті Кримінального кодексу України, яка
містить вичерпне поняття «торгівля людьми». У ч. 1 ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо передачі людини» Кримінального кодексу України законодавець стверджує, що
«продаж, інша сплатна передача людини, а так само здійснення стосовно неї будь-якої іншої
незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її  згодою або без
згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій
особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у
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злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних
цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці, караються позбавленням
волі на строк від трьох до восьми років» [10]. Аналізуючи цю статтю, варто зазначити, що
основним безпосереднім об’єктом цього злочину є воля та гідність людини. Відповідно, цей
злочин віднесено до злочинів проти волі, честі та гідності особи як один з найбільш
антигуманних злочинів.

У примітці 1 до статті 149 КК України під експлуатацією людини розуміються всі форми
сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове
надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову
кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення
(удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність,
використання у збройних конфліктах тощо [10].

На думку О. М. Костенка, причинами цього негативного діяння є, по-перше, загальний
комплекс сваволі та ілюзій, а по-друге, – комплекс сваволі та ілюзій щодо цього (конкретного)
злочину [11]. Власне, звідси – загальновідомі загальні та спеціальні причини злочинного діяння.

Природа злочинної поведінки у разі вчинення торгівлі людьми, на думку О. М. Костенко,
складається з таких етапів:

1) під дією причин злочинності у людини утворюється комплекс сваволі й ілюзій;
2) під впливом комплексу сваволі й ілюзій людина обирає саме злочинний спосіб

задоволення своїх потреб, у результаті чого в неї виникає мотив, що спонукає до злочинного
діяння (злочинний мотив);

3) під впливом комплексу сваволі й ілюзій людина ставить собі ціль створити злочинним
способом такий стан речей, який необхідний для задоволення її потреб (злочинна ціль);

4) під впливом злочинного мотиву і злочинної цілі людина за наявності певних умов, що
сприяють прояву комплексу сваволі й ілюзій, вчиняє злочин [11].

Крім того, варто звернути увагу на положення міжнародних нормативно-правових актів
щодо протидії торгівлі людьми, зокрема Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії
торгівлі людьми від 16 травня 2005 року. Відповідно до статті 4 (a) Конвенції торгівля людьми
включає три компоненти: дію («найм, перевезення, передачу, приховування або одержання
осіб»); використання певних засобів («погроза або застосування сили чи інших форм примусу,
насильницького викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або безпорадним
станом або наданням чи отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, яка має
владу над іншою»); та з метою експлуатації [12].

Відтак, відповідно до поставленої мети нами було проаналізовано чинне законодавство у
сфері протидії людьми, деталізовано поняття «торгівля людьми» та «протидія торгівлі людьми»
й охарактеризовано основні завдання правоохоронних органів у сфері протидії цьому злочину.

У результаті аналізу національного та міжнародного законодавства, а також порівняння
правових позицій науковців щодо визначення поняття «торгівля людьми» нами було з’ясовано
таке: а) відсутня єдність щодо розуміння сенсу поняття «торгівля людьми» на рівні
міжнародного законодавства; б) основною ознакою цього виду злочину є продаж людини
або інша оплатна передача людини; в) відсутній акцент щодо обмеження свободи особи у
результаті злочинного посягання.
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Аналіз положень статті 149 Кримінального кодексу України надає можливість
стверджувати, що вони викладені у недосконалій формі, що пояснюється розбіжністю
конкретизації мети злочину у самій статті та примітці до неї.

Щодо міжнародного законодавства, Г. Жуковська у своїй роботі «Протидія торгівлі людьми
як державно-управлінська проблема» переконує, що «згідно із нормами міжнародного права,
держави зобов’язані з належною обачністю проводити заходи для запобігання торгівлі людьми,
розслідування та судового переслідування торговців людьми та надання допомоги і захисту
жертвам торгівлі людьми. Такий принцип кореспондує з нормами міжнародної
відповідальності держав за порушення міжнародних зобов’язань у результаті їх дій або в
певних випадках і дій інших суб’єктів» [13].

Зауважимо, що на момент 2017 року відсутні законодавчі ініціативи щодо вдосконалення
поняття «торгівля людьми», впровадження національного механізму у сфері протидії торгівлі
людьми тощо, що підсилює нагальність нормативно-правових змін на рівні національного
законодавства.
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АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ
Стаття присвячена аналізу кримінально-правової характеристики злочинів, пов’язаних

із незаконною трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людини, розгляду
об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину, а також висвітлення причин та умов,
що сприяють незаконній трансплантації органів. Також у статті досліджено зміст
кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь, що посягають на
такі об’єкти.

Ключові слова: незаконна трансплантація органів, анатомічні матеріали, кримінальна
відповідальність.

Статья посвящена анализу уголовно-правовой характеристики преступлений,
связанных с незаконной трансплантацией органов и других анатомических материалов
человека, рассмотрения объективных и субъективных признаков состава преступления, а
также освещение причин и условий, способствующих незаконной трансплантации органов.
Также в статье исследовано содержания уголовной ответственности за совершение
общественно опасных деяний, посягающих на такие объекты.

Ключевые слова: незаконная трансплантация органов, анатомические материалы,
уголовная ответственность.

The article analyzes the characteristics of the criminal law offenses related to illegal
transplantation of organs and other anatomic human materials, consideration of objective and
subjective elements of the crime, as well as highlighting the causes and conditions that contribute
to illegal organ transplantation. Also in the article the content of criminal liability for committing
a socially dangerous acts that infringe on such objects.
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Здійснення правильної та детальної кримінально-правової характеристики злочинних діянь
має важливе значення для висвітлення повної та об’єктивної картини злочинів, а також
визначення меж та сфери дії кримінального права. Відповідно до Основного Закону держави
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю [1]. Держава гарантує, що жодна людина не може бути піддана
медичним, науковим чи іншим дослідам без її вільної згоди. Проте тенденція минулих років,
зокрема і сьогодення, характеризується зростанням різного роду злочинів, об’єктом посягання
яких є безпосередньо життя та здоров’я людини. Серед таких злочинних діянь, кримінально-
правову характеристику яких потрібно здійснити, є злочини у сфері незаконної трансплантації.

З метою захисту життя та здоров’я кожної особи законодавцем було встановлено
кримінальну відповідальність за вчинення суспільно-небезпечних діянь, що посягають на такі
об’єкти. Так, ст. 143 Кримінального кодексу України (далі – КК України) передбачає
відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або
тканин людини [2].

Актуальність цієї теми обумовлена тим, що проведення детальної кримінально-правової
характеристики злочинів у сфері незаконної трансплантації є необхідною умовою для
забезпечення здійснення правильної кваліфікації зазначеного суспільно-небезпечного діяння
та відмежування від інших суміжних складів злочинів. Адже протягом останніх років гостро
постала проблема поширення незаконної трансплантації органів та анатомічних матеріалів
людини не лише в Україні, але й у всьому світі. Водночас однією із проблем є високий рівень
латентності, що ускладнює порядок їхнього виявлення, а в подальшому – проведення заходів,
спрямованих на боротьбу з незаконною трансплантацією. Разом з тим кримінально-правова
характеристика необхідна для повного та всебічного вивчення злочину, вдосконалення підстав
кримінальної відповідальності за його вчинення, а також правильного тлумачення ознак складу
злочину, призначення покарання, застосування заохочувальних кримінально-правових норм
[3, с. 158].

Проблематикою питань, що стосуються окремих аспектів незаконної трансплантації,
займались такі відомі науковці, як: С. Гринчак, О. Ілляшенко, І. Кирилюк, Ю. Лісіцина,
О. Мичко, Н. Мелещук, А. Пустовіт, О. Мичко, А. Мусієнко, Г. Чеботарьова та інші. Проте,
незважаючи на значний науковий і практичний інтерес до проблеми незаконної трансплантації
в цілому, питання кримінально-правової характеристики складу злочину, передбаченого ст.
143 КК України, досліджено недостатньо, в результаті чого виникає ряд проблем у сфері
правозастосування.

Метою цієї статті є здійснення кримінально-правової характеристики злочинів у сфері
незаконної трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини (ст. 143 КК України),
розгляд об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину, а також висвітлення причин та
умов, що сприяють незаконній трансплантації органів.

Трансплантація як спеціальний метод лікування є надзвичайно важливим напрямом
розвитку медицини для кожної держави, адже надає можливість врятувати життя однієї особи
за рахунок використання органів чи анатомічних матеріалів іншої особи (близьких родичів) у
випадках наявності медичних показань та її добровільної згоди або посмертно, якщо є
письмова згода рідних потенційного донора. Як зазначає І. Кирилюк, трансплантація органів
і тканин людини є ефективною та перспективною галуззю медицини, що дозволяє рятувати
життя людей, які раніше вважалися безнадійно хворими [4, с. 257].
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Проте в сучасному світі, все частіше можна почути про незаконну трансплантацію. В
Україні трансплантація органів може здійснюватися лише акредитованими закладами охорони
здоров’я за наявності виняткових підстав, передбачених законодавством. Нині у світі незаконно
функціонує так званий «чорний ринок людських органів» [4, с. 254]. В Україні він існує, та й
існував завжди, незважаючи на те, що це є незаконно. Як зазначає Н. Мелещук, основна
причина продажу органів та анатомічних матеріалів – необхідність швидко заробити великі
гроші. Збільшення випадків продажу внутрішніх органів спостерігалося у кризові 2008–
2009 роки. Тенденцію пояснювали неможливістю розрахуватися із кредитами у зв’язку із
втратою роботи [5]. Крім того, за законодавством України, особа, яка рекламує або пропонує
на продаж людські органи, не несе ніякої відповідальності. На нашу думку, це є, безумовно,
негативним моментом – прогалиною в законодавстві України, адже у багатьох випадках такі
особи стають жертвами, їх викрадають або ж вилучають інші органи та тканини без згоди.

Для того щоб здійснювати ефективну боротьбу із будь-якими злочинними проявами,
особливо у сфері незаконної трансплантації, виникає необхідність у наявності досконалої
правової бази, на основі якої відбуватиметься протидія таким суспільно-небезпечним діянням.
З урахуванням міжнародного правового досвіду було прийнято Закон України від 16.07.1999
«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», який визначає умови
і порядок застосування трансплантації як спеціального методу лікування, покликаного
забезпечувати дотримання в Україні прав людини та захисту людської гідності при застосуванні
трансплантації. Відповідно до ст. 1 закону трансплантація – спеціальний метод лікування, що
полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятого у людини
чи тварини [6].

Разом з тим у цілях встановлення відповідальності КК України було доповнено статтею 143
«Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини» [2].
Після криміналізації зазначеного суспільно-небезпечного діяння в Україні активізувалася
розробка кримінально-правових проблем і пошук методів протидії та боротьби з незаконною
трансплантацією.

За офіційною статистикою, наданою Генеральною прокуратурою України, протягом 2014–
2016 років було зареєстровано вісім кримінальних правопорушень за ст. 143 КК України,
пов’язаних із незаконним вилученням органів та тканин людини. З них у 2014 році обліковано
три кримінальні правопорушення, у 2015 році – п’ять, а в 2016 році – одне кримінальне
правопорушення [7]. Протягом січня 2017 року не виявлено жодного злочину у зв’язку з
незаконними діями щодо органів та тканин людини.

Міжнародна організація з міграції в Україні, яка почала надавати допомогу українцям, що
постраждали від торгівлі людьми з 2000 року, зафіксувала протягом 2004–2016 років двадцять
випадків незаконного вилучення органів та одну спробу здійснити таке вилучення [8].

З 2016 року вперше почали корелювати статистичні дані Міністерства соціальної політики
України і Міністерства внутрішніх справ України стосовно кримінальних справ з торгівлі
людьми. Так, станом на 22.07.2015 Міністерством соціальної політики України 94 громадянам
встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, серед яких 88 – громадяни
України і 6 іноземців (громадяни Пакистану, Молдови та Російської Федерації) [9].

Кількість таких випадків злочинної діяльності останнім часом в Україні збільшується.
Проблема полягає в тому, що офіційна статистика не надає чіткого уявлення про масштаби
цього явища і точну кількість жертв, оскільки торгівля людьми з метою вилучення у них



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

53

органів або тканин для трансплантації є злочином, який досить складно відслідкувати, тому
що злочинці використовують безліч форм і методів; крім того, більшість постраждалих не
звертається за допомогою через страх покарання, осуд або просто не мають можливості це
зробити. Тому до офіційних зведень потрапляє лише один із сотень таких випадків.

Причини високої латентності незаконної трансплантації, на нашу думку, ґрунтовно
визначив О. Ілляшенко: «Як виявилося під час опитування практичних оперативних працівників,
основними причинами, за якими інформація про окремі факти незаконної торгівлі органами
і тканинами людини не надходить до правоохоронних органів та не враховується офіційною
статистикою, є: 50,3 % – приховування потерпілим; 38,5 % – особам було важко відповісти на
це запитання; 5,6 % – приховування самими правоохоронними органами; 2,9 % – не
розглядаються самими правоохоронними органами як злочини; 2,7 % – розглядаються
правоохоронними органами як злочини інших видів» [10, с. 147].

Для того щоб більш детально дослідити питання незаконної трансплантації, потрібно
здійснити кримінально-правову характеристику діяння, передбаченого ст. 143 КК України
«Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини».

Родовим об’єктом злочину законодавець визначив суспільні відносини у сфері життя та
здоров’я особи. Це є очевидним, адже при вчиненні зазначеного злочину шкода може бути
завдана як здоров’ю особи (вона позбавляється можливості нормального функціонування у
випадку позбавлення її окремих органів чи тканин), так і безпосередньо життю (проведення
різноманітних операцій може призвести до летальних випадків як під здійснення операції, так
і після неї – в результаті ускладнення).

Виходячи із змісту статті основним безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я особи, а
його додатковим обов’язковим об’єктом, залежно від конкретної форми цього злочину, –
порядок проведення трансплантації щодо людини або торгівлі органами чи тканинами людини.

Виходячи із змісту ст. 143 Кримінального кодексу України предметом злочину є лише такі
анатомічні матеріали людини, як органи і тканини, зокрема взяті у мертвої людини.

Відповідно до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів
людині» такі органи мають назву гомотрансплантанти – анатомічні матеріали людини,
призначені для трансплантації [6]. Слід враховувати, що відповідальність, передбачена ст. 143
Кримінального кодексу України, не застосовується у випадках, якщо предметом злочину є
кров людини, взята у неї з метою використання її як донора шляхом обману або насильства.
Адже зазначена ознака характеризує інший склад злочину, що передбачений ст. 144
Кримінального кодексу України «Насильницьке донорство» [2].

Об’єктивну сторону злочину утворюють його зовнішні ознаки, в яких безпосередньо
проявляється процес вчинення суспільно-небезпечного діяння. Стаття, яка передбачає
відповідальність за незаконну трансплантацію, складається із п’яти частин, тому об’єктивна
сторона може проявлятися в різних формах: 1) порушення встановленого законом порядку
трансплантації органів або тканин людини; 2) вилучення у людини шляхом примушування
або обману її органів або тканин; 3) незаконна торгівля органами або тканинами людини;
4) участь у транснаціональних організаціях, які займаються вилученням у людини шляхом
примушування або обману її органів чи тканин з метою їхньої трансплантації; 5) участь у
транснаціональних організаціях, які займаються незаконною торгівлею органами або
тканинами людини.
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Таким чином, можемо прослідкувати, що незаконна трансплантація може бути вчинена
винятково шляхом дії, а не бездіяльності, та характеризується наявністю корисливої мети.
Також необхідно зауважити, що такі елементи об’єктивної сторони, як час, місце, засоби,
знаряддя вчинення злочину, не належать до обов’язкових елементів складу злочину, що
міститься у ст. 143 КК України. Разом з тим чітко виділено спосіб вчинення злочинного діяння –
обман або примушування (ч. 2 ст. 143 КК України), а також незаконна торгівля органами або
тканинами людини (ч. 4 ст. 143 КК України).

Трансплантація визнається незаконною у випадку, якщо при її проведенні не дотримано
хоча б однієї з таких умов: 1) існує письмова згода об’єктивно проінформованих донора і
реципієнта та батьків чи інших законних представників реципієнта, якщо ним є особа віком від
15 до 18 років чи визнана судом обмежено дієздатною (за винятком невідкладних випадків,
коли є реальна загроза життю реципієнта) [11]; 2) наявні медичні показання (зокрема, висновок
консиліуму лікарів відповідного закладу охорони здоров’я чи наукової установи після
всебічного медичного обстеження донора); 3) завдана здоров’ю донора шкода буде меншою,
ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту. Законодавством України передбачено й
інші підстави визнання трансплантації незаконною.

Наприклад, незаконна трансплантація має місце у разі порушення основного принципу
трансплантації, а саме платності або безоплатності за проведення цього методу лікування, а
також криміналізації деяких умов його здійснення [12].

Усі основоположні міжнародні акти, які регламентують питання трансплантації органів і
тканин, передбачають заборону комерціалізації таких дій. У ст. 18 Закону України «Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» передбачено норму, яка
забороняє укладання угод, що передбачають купівлю-продаж органів або інших анатомічних
матеріалів людини, за винятком кісткового мозку [6]. Зазначена вище норма є гарантією
дотримання міжнародно-правового стандарту в національному законодавстві.

Незважаючи на це, Інтернет переповнений оголошеннями про терміновий продаж нирки,
печінки чи інших органів. Журналісти газети «Сегодня.ua» провели розслідування за такими
оголошеннями і поспілкувалися з покупцями органів. Як виявилося, оперувати мають
професійні хірурги за вибором місця проведення медичного втручання: в Києві, Запоріжжі,
Мюнхені чи в одній із турецьких клінік. Суттєво відрізняється лише оплата: якщо в Німеччині
за нирку обіцяють заплатити 490 000 євро, то тим, хто хоче позбутися нирки в Україні, заплатять
40 000 євро [13].

Багато вчених зазначає, що недоліком чинного законодавства є наявність вичерпного
переліку осіб, що можуть бути живими донорами органів і тканин – це близькі родичі
реципієнта або у випадку шлюбу між донором і реципієнтом (чоловік та дружина). Така
правова регламентація суттєво обмежує можливості трансплантології і реципієнтів, які роками
стоять у черзі очікування донорського органа [14, с. 262]. Зазначена причина є однією із умов
швидкого поширення незаконної трансплантації.

Важливим питанням кримінально-правової характеристики незаконної трансплантації є
з’ясування поняття транснаціональної організації. Якщо узагальнити основні кримінальні
ознаки злочинної організації, яка діє на теренах декількох держав, можна дати загальне
визначення. Під транснаціональною організацією розуміють сукупність професійно
підготовлених осіб, що об’єднані у стійке угрупування, яке систематично займається
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вилученням органів чи тканин у людей з використанням обману або ж примушування для
їхньої трансплантації (пересадки) реципієнтам, які перебувають в інших країнах.

Наступною складовою кримінально-правової характеристики є визначення суб’єкта
злочину. Це питання є спірним, адже думки вчених розділилися: одні вважають, що це є
загальний суб’єкт, інші – спеціальний. Так, А. Мусієнко зазначає, що суб’єкт злочину за
частинами 1, 2 та 3 ст. 143 КК України спеціальний - лікар, оскільки вилучення органів та
тканин з метою їхньої трансплантації, як обов’язкова ознака цього злочину, може здійснюватися
лише цією категорією осіб. Суб’єкт злочину за частинами 4 та 5 ст. 143 КК України – загальний
[15, с. 7]. Підтримуємо позицію науковця, адже для проведення операцій потрібні медичні
знання, особливо у напрямі хірургії. Це можуть бути медичні працівники – лікарі, які всупереч
закону виконують такі операції. Виходячи з цього, якщо особа не матиме необхідних знань, це
здебільшого може стати причиною смерті донора та недосягнення при цьому основної
корисливої мети.

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 143 КК України, характеризується
наявністю вини винятково у формі прямого умислу. Крім того, для дій, спрямованих на
вилучення у людини шляхом примушування чи обману її органів або тканин, обов’язковою
є наявність мети – трансплантації.

Слід зазначити, що поширення незаконної трансплантації в Україні обумовлено рядом
причин та умов як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Так, серед основних можна
виділити: високий рівень бідності населення, які в пошуках коштів для вирішення різного роду
проблем наважуються на незаконну трансплантологічну операцію; недосконалість
національного законодавства щодо закріплення вузького кола осіб, які можуть бути донорами;
недостатня поінформованість населення про шкоду для здоров’я особи, яка продає свої органи
чи тканини; відсутність державних програм, які б забезпечували підтримку медицини у сфері
трансплантації; відсутність єдиного реєстру пацієнтів, які потребують трансплантації;
прогалина в законодавстві, яка стосується відсутності відповідальності за рекламування або
пропонування своїх органів у засобах масової інформації, особливо в мережі Інтернет.

На підставі викладеного матеріалу слід зазначити, що криміналізація діяння у сфері
незаконної трансплантації обумовлена високим ступенем суспільної небезпеки, значним
поширенням у світі, а також об’єктивною необхідністю захисту прав пацієнтів, донорів та
лікарів.

Отже, правильна і детальна кримінально-правова характеристика складу злочину,
передбаченого ст. 143 КК України «Порушення встановленого законом порядку трансплантації
органів або тканин людини», є необхідною умовою для забезпечення здійснення правильної
кваліфікації зазначеного суспільно-небезпечного діяння, відмежування його від інших суміжних
складів злочинів та призначення справедливого покарання.
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ПРАВОМІРНІСТЬ ЗАХИСТУ ВІД ПОСЯГАНЬ
НА ВЛАСНІСТЬ ТА ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН

Автор статті звертає увагу, зокрема, на відсутність вказівки закону, проти яких саме
суспільно небезпечних посягань допустима необхідна оборона, на невизначеність часових
рамок захисту. Звертається увага на більш досконале врегулювання питань застосування
зброї тощо.

Ключові слова: суспільно небезпечне посягання, необхідна оборона, обстановка захисту,
озброєна особа, насильницьке вторгнення.

Автор статьи обращает внимание, в частности, отсутствие указания закона, против
каких именно общественно опасных посягательств допустимая необходимая оборона,
неопределенность временных рамок защиты. Обращается внимание на более совершенное
урегулирование вопросов применения оружия и тому подобное.

Ключевые слова: общественно опасное посягательство, необходимая оборона,
обстановка защиты, вооруженное лицо, насильственное вторжение.

The author notes in particular the absence of guidelines against which the law is socially
dangerous encroachments permissible self-defense, the uncertainty of timing of protection.
Attention is drawn to the improved regulation of the use of weapons and so on.

Keywords: socially dangerous encroachment, self-defense, environment protection, armed
person violent invasion.

Очевидною і безперечною сьогодні є та обставина, що всі ті соціально-економічні
негаразди, які накопичились в Україні і які переживає кожен українець, супроводжуються
суттєвим зростанням злочинності. І це відчувається скрізь, коли у побутових розмовах йдеться
якщо не про тарифи і підвищення цін, то про крадіжки, пограбування й інші злочинні діяння,
на які, на жаль, не має, як правило, належної реакції з боку правоохоронців. У число потерпілих
від злочинних посягань потрапив і автор цієї статті, його сусіди як праворуч, так і ліворуч. У
приватних помешканнях чотирьох господарів були вчинені крадіжки майна із зухвалим зломом
замків, про що щоразу повідомлялося у правоохоронний орган. Реакція останнього
розпочиналась із відібрання заяви про злочин і тим самім закінчувалась. Жодного розкритого
злочину.

© Самілик Г. М., 2017
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В умовах, що склались у країні на фронті боротьби зі злочинністю, особливо гостро постає
питання активізації громадськості у боротьбі з посяганнями на права і свободи громадян, їхнє
життя, здоров’я, безпеку і власність. Але для цього потрібно створити просте, доступне і
зрозуміле для кожного законодавство, зокрема кримінальне.

Як відомо, Конституція України (ст. 27) містить норму прямої дії, яка закріплює право
громадян захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних
посягань. У розвиток конституційних положень у Кримінальному Кодексі України (далі – КК
України) вперше окремим розділом – У111-м «Обставини, що виключають злочинність
діяння» регламентуються правові підстави протидії злочинності у різних її проявах. З моменту
прийняття нового КК України (2001 р.) статті зазначеного розділу (36–43) не зазнали жодних
змін чи доповнень, що пояснюється, на нашу думку, недосконалістю норм зазначеного розділу,
а значною мірою боязню громадян виявитись неправими у випадках спричинення шкоди
злочинцям, зокрема при необхідній обороні, коли активні і законослухняні громадяни,
заслуговуючи на схвалення і заохочення їхніх дій проти злочинних посягань, натомість
неправомірно притягуються до кримінальної відповідальності. Як зазначається дослідниками
цих питань, майже завжди у випадках позбавлення життя чи заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень особа, яка діяла у стані необхідної оборони та яка, відповідно до закону, не підлягає
кримінальній відповідальності, спочатку притягується до останньої за вбивство чи тілесні
ушкодження, і лише вищестоящі суди виправляють цю помилку. Переважно посилання
підозрюваних, обвинувачених, підсудних на те, що певна шкода заподіяна у ході захисту від
посягань інших осіб, залишаються без належної уваги та правової оцінки (1; 349).

Звичайно ж така практика судів пояснюється перш за все недосконалістю законодавства,
а також боязню, нерішучістю, а можливо і недостатнім професіоналізмом окремих суддів.
Але певний докір справедливо буде зробити і на адресу кримінально-правової науки, яка на
цьому етапі характеризується млявістю наукових досліджень цієї проблематики. Адже після
ґрунтовних досліджень, що проведені професором Ю. В. Бауліним ще до прийняття нового
кримінального законодавства [2; 3], розробці проблеми обставин, що виключають злочинність
діяння, присвячено лише декілька робіт, зокрема самого Ю. В. Бауліна [4], М. В. Анчукової [5]
і П. В. Хряпінського [6]. Як у зазначених, так і в деяких інших наукових працях автори приходять
до однозначної думки про недосконалу регламентацію права громадян на протистояння
злочинності, про нагальну потребу уточнення чи доповнення норм КК України.

Необхідність удосконалення правового регулювання переважно стосується інституту
необхідної оборони. Зокрема, залишаються неврегульованими випадки спричинення шкоди
потерпілому, коли останній дає на це згоду, відсутня законодавча відповідь і на питання
допустимості застосування необхідної оборони проти явно протиправних дій представників
держави. Законодавчо не вирішено питання про допустимість і межі використання для захисту
майна чи інших благ пристроїв, які діють автоматично без участі особи (самостріли, вибухові
пристрої чи такі, що вражають електрострумом). Виникають запитання при тлумаченні норм
про необхідну оборону і стосовно того, проти яких саме суспільно небезпечних посягань
допустима необхідна оборона? Адже очевидно, що її не застосуєш у випадку, коли особа
підробляє офіційний документ, коли вона ухиляється від сплати податків чи аліментів тощо.

Можна лише здогадуватись, що необхідна оборона застосовується лише у випадках
умисного посягання, що характеризується своєю активністю, агресивністю і намірами винних
осіб негайно спричинити шкоду як: посягання на життя чи здоров’я, спробу зґвалтування,
посягання на власність шляхом крадіжки, грабежу чи розбійного нападу, нападу банди або
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хуліганів, спробу вчинити диверсію чи терористичний акт тощо. У своїй постанові від 26 квітня
2004 р. «Про судову практику у справах про необхідну оборону» Пленум Верховного Суду
України (далі – ПВСУ) уникнув будь-якого тлумачення з приводу зазначених проблем [7,
с. 90–92]. Залишається незрозумілим і такий важливий момент при визначенні правомірності
необхідної оборони, коли йдеться про момент закінчення небезпечного посягання, після
якого заходи захисту недопустимі. Так, абсолютно доречно ПВСУ надав роз’яснення стосовно
виникнення моменту стану необхідної оборони, що такий стан виникає не лише в момент
вчинення суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення реальної загрози заподіяння
шкоди (п. 2 Постанови від 26. 04. 2002). Тобто йдеться про випадки, коли обстановка, в якій
відбувається посягання, беззастережно засвідчує про наміри винного негайно спричинити
шкоду потерпілому, і тому реалізацію таких намірів цілком правомірно упереджувати
активними діями особи, яка захищається чи захищає інтереси інших осіб шляхом спричинення
відповідної шкоди нападнику.

У зв’язку з викладеним виникає логічне і закономірне питання стосовно визначення
моменту закінчення посягання. Як правило, такий момент є очевидним, коли особа, яка
посягала, припинила свої суспільно небезпечні дії, втекла з місця події чи, зазнавши тілесних
ушкоджень, об’єктивно не могла продовжити посягання. Разом з тим можливі випадки, коли
в результаті протиборства для особи, яка захищається від небезпечного посягання чи захищає
інших осіб в обстановці, яка склалася, не був зрозумілим момент припинення суспільно
небезпечного посягання, і хоч воно об’єктивно уже не існувало, така особа не усвідомлювала
і не могла усвідомлювати факт припинення посягання і продовжила здійснювати заходи захисту,
спричиняючи певну шкоду нападнику. Тобто йдеться про необхідність відповідного
правозастосовного тлумачення закону в цій частині.

Виникають суттєві протиріччя і при тлумаченні ч. 5 ст. 36 КК України, де йдеться про
відсутність перевищення необхідної оборони, а отже, і кримінальної відповідальності у випадку
застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної
особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького
вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому,
хто посягає. Якщо застосування зброї чи будь-яких інших засобів захисту проти посягання
озброєної особи не визиває запитань і заперечень, оскільки це не суперечить вимозі закону
про відповідність засобів захисту небезпечності посягання, що такий захист буде і необхідним,
і достатнім для негайного відвернення чи припинення посягання, то з іншими положеннями
закону, що приведені, погодитись не можна. Розглянемо це на конкретних прикладах.

Перебуваючи у міському парку М. і Н., будучи на підпитку та бажаючи продовжити
випивку, але вже за чужий рахунок, почали приставати до С. і Т., які очікували своїх подруг, і
вимагати пожертвувати для них 100 грн. На прохання Т., щоб М. і Н. від них відстали і йшли за
своїми справами, останні посилили агресію і впритул наблизились до С. і Т., а М. зі словами
«ви, сопляки, будете вказувати, що нам робити» замахнувся, щоб нанести удар Т. в обличчя.
Очевидно, що в цій ситуації виник стан необхідної оборони для С. і Т. від посягання з боку М.
і Н., які у відкритий спосіб зробили спробу протиправно заволодіти грошима С. і Т., що
супроводжувалося зухвалими хуліганськими діями. Відповідно до ст. 28 КК України йдеться
про посягання групи осіб, оскільки в ньому беруть участь дві особи, попередньої домовленості
між якими на таке посягання не було. Можливі варіанти розвитку цієї ситуації: 1) Т., будучи
першорозрядником з боксу, ухилився від удару і одночасно миттєво наніс удар М. у перенісся,
зламавши його, від чого М. зігнувшись почав тікати. За ним побіг і С.; 2) З С. і Т. був ще один
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їхній приятель Д., який зібрався на охоту і мав при собі рушницю, але в цей час, коли
розпочалось посягання на його друзів, відійшов до туалетної кімнати. Вийшовши з нього, Д.
побачив, що відбувається і, пригадавши положення КК України про допустимість застосування
зброї у випадку посягання групи осіб, вистрелив у бік нападників, у результаті М. був убитий,
а С. тяжко поранений.

Чи правомірним є спричинення фізичної шкоди М. у першому варіанті? Однозначно, так.
У цьому випадку слід враховувати співвідношення сил, вони явно рівнозначні – двоє посягало
і двоє захищалось, оскільки на момент початку посягання третій був відсутній. Крім того,
розглядуване посягання не характеризується раптовістю, використанням зброї чи інших
знарядь, а фізичні дані сторін, їхня стать теж не мають переваг. На врахування саме цих обставин
при вирішенні питання правомірності необхідної оборони орієнтував і ПВСУ: «Щоб
установити наявність або відсутність ознак перевищення меж необхідної оборони, суди
повинні враховувати не лише відповідність чи невідповідність знарядь захисту і нападу, а й
характер небезпеки, що загрожувала особі, яка захищалася, та обставини, що могли вплинути
на реальне співвідношення сил, зокрема місце і час нападу, його раптовість, неготовність до
його відбиття, кількість нападників і тих, хто захищається, їхні фізичні дані (вік, стать, стан
здоров’я) та інші обставини» (п. 5 Постанови ПВСУ від 26.04.2002). Тобто Т., захищаючи
здоров’я своє і свого товариша від суспільно небезпечного посягання з боку М. і С. та з
метою його негайного припинення, заподіяв необхідну і достатню шкоду М. і при цьому не
допустив перевищення меж необхідної оборони. При цьому зазначимо, що Т. правомірно
використав право на активну і наступальну діяльність щодо себе і свого товариша від
небезпечного посягання і такий його поступок повинен бути схвальним з точки зору положень
кримінального закону. Але ж Т. міг цього не робити і не зв’язуватись, як кажуть у народі, з
дурнем та ще й нетверезим, а позвати терміново Д. Поява останнього з рушницею швидко б
вгамувала пристрасті нападників і більше того їх без проблем можна було б передати
працівникам поліції.

У другому варіанті Кримінальний закон (ч. 5 ст. 36 КК України) однозначно визнає
правомірним застосування зброї або будь-яких інших засобів для захисту від нападу групи
осіб не залежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. У нашому прикладі, якщо
визнати дії Д. правомірними на підставі зазначеного положення закону, то при цьому повністю
нівелюється базове положення про необхідну оборону в частині спричинення шкоди тому,
хто посягає, необхідної і достатньої у цій обстановці для негайного відвернення чи припинення
посягання (ч. 1 ст. 36 КК України). Крім того, заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка
явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту, є перевищенням меж
необхідної оборони (ч. 3 ст. 36).

Певною мірою можна зрозуміти прагнення законодавця максимально посилити позиції
захисту від особливо небезпечних випадків посягання, але ж при цьому, як справедливо
відмічається в літературі, слід враховувати всі інші умови, включаючи співвідношення
соціальної цінності благ, яким загрожувало посягання, і тих, яким заподіяна шкода у ході
захисту, обстановку оборони тощо [1, с. 354]. Тому видається, що і у випадку посягання, яке
вчиняє група осіб, також має значення співвідношення сил, тобто кількість нападників і кількість
осіб, які захищаються. Як, наприклад, бути у тих випадках, коли кількість осіб, які захищаються,
навіть більша від числа нападників? Більше того, особи, що здійснюють посягання, можуть
бути не тільки в меншості, але й не використовувати зброю чи інші засоби, а в осіб, що
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захищаються, навпаки, виявилася зброя, яку вони і застосували, маючи при цьому очевидну
перевагу у співвідношенні сил.

Певна неузгодженість з базовими положеннями про необхідну оборону має місце і в
частині правомірності застосування зброї чи інших засобів для захисту та відвернення
протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення (ч. 5 ст. 36).

Проаналізуємо такий простий приклад.
15-річний В. проживав з мамою, яка не працювала та постійно пиячила. Не маючи

практично засобів для існування, у В. формувались наміри на протиправну поведінку, яку і
спробував реалізувати у такій ситуації. Проходячи поблизу гаражів, він помітив, що біля
входу одного із них чоловік похилого віку перебирав деталі, а в гаражі, ворота якого були
широко відкриті, на одній із полиць лежав гаманець. Оцінивши ситуацію, В. із силою
відштовхнув господаря гаража П., вбіг у гараж і заволодів гаманцем. Але П. встиг схопити В.
за піджак і притримав його. У цей час, коли В. робив спробу вирватись із рук П., до гаражу
підійшов господар сусіднього гаража 30-річний М. спортивної статури, який миттєво
розібрався у ситуації і використав металевий ломик, нанісши ним удар по голові В., завдавши
йому тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Враховуючи ту обставину, що В. насильницьким шляхом проникнув до гаражу і зробив
спробу заволодіти чужим майном, то заходи оборони, які застосував М. з метою припинення
протиправного посягання, відповідно до ч. 5 ст. 36, слід визнати цілком правомірними. Але
при цьому треба буде проігнорувати вимоги закону про необхідність і достатність заподіяної
шкоди В. Маючи абсолютну перевагу сторони захисту перед нападником-неповнолітнім В.,
М. умисно заподіяв йому тяжку шкоду, яка явно не відповідала небезпечності посягання і
його обстановці.

Приведені приклади наглядно проявляють і засвідчують очевидну недосконалість
регламентованих кримінальним законом положень про необхідну оборону та брак
правозастосовних тлумачень, що аж ніяк не сприяє активізації громадськості до протистояння
злочинним посяганням, не заохочує її до такої діяльності.
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З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

У статті розглядаються ознаки, види та характеристика юридичної відповідальності,
яка передбачена законодавством України, за вчинення корупційних та пов’язаних з
корупцією правопорушень. Зазначено статті Кримінального кодексу України та Кодексу
України про адміністративні правопорушення, які передбачають відповідальність за
вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також розмежовано
основні та додаткові види покарання, що застосовуються до таких осіб.

Ключові слова: законодавство, корупція, злочин, правопорушення, відповідальність.

В статье рассматриваются признаки, виды и характеристика юридической
ответственности, предусмотренной законодательством Украины за совершение
коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Указано статьи Уголовного
кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях,
предусматривающих ответственность за совершение коррупционных и связанных с
коррупцией правонарушений, а также разграничены основные и дополнительные виды
наказания, применяемые к лицам.

Ключевые слова: законодательство, коррупция, преступление, правонарушение,
ответственность.

In the article the features, characteristics and types of legal liability, which is envisaged by
the legislation of Ukraine for corruption and corruption-related offenses. That article of the
Criminal Code and the Code of Ukraine on Administrative Offences, which provide for liability
for corruption and corruption-related offenses and demarcated basic and additional penalties
applicable to such persons.

Keywords: law, corruption, offense, offense, responsibility.

Юридична відповідальність є важливим елементом правового регулювання суспільних
відносин, сутність якого полягає у впливі на поведінку індивідів за допомогою юридичних
засобів, завдяки чому можливим є упорядкування суспільних відносин, надання їм певної
системності та стабільності. Існування права обумовлене необхідністю підтримувати
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правопорядок у неоднорідному суспільстві для запобігання небажаним відхиленням від
встановлених правил поведінки.

Вчинення правопорушень передбачає юридичну відповідальність у вигляді вжиття заходів
державного примусу каральної спрямованості.

Юридична відповідальність розглядається у двох аспектах:
– позитивна (перспективна або заохочувальна) – передбачає заохочення за виконання

корисних для суспільства і держави варіантів поведінки;
– негативна (ретроспективна або охоронна) – передбачає покарання за правопорушення.
Надаючи загальну характеристику юридичній відповідальності,і необхідно зазначити ознаки

юридичної відповідальності: це один із видів державного примусу у формах каральних і
правовідновлювальних заходів; негативна реакція держави на правопорушення та суб’єкта,
винного в його вчиненні; виникає тільки за наявності правопорушення; здійснюється лише за
умови встановлення складу правопорушення; має зовнішній характер; здійснюється
компетентним органом відповідно до закону та при дотриманні певного процесуального
порядку та форм; виражається в обов’язку особи (правопорушника) зазнати певних втрат
особистого, організаційного чи матеріального характеру [3, с. 198–199].

Законодавство України передбачає відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією
правопорушення.

Доречним буде зазначення визначення поняття корупції. Отже,  корупція – це суспільне
явище, причини якої лежать у площині співвідношення моралі та права у суспільстві. Вона
проявляється через дії осіб, які за посадою наділені повноваженнями виконувати функції
держави, свідомо здійснюють неправомірні діяння, зокрема зловживають своїм службовим
становищем з метою одержання особистих переваг [7, с. 8].

Таке негативне явище створює реальну загрозу безпеці, демократичному розвитку держави
і суспільства, конституційному ладу, а саме: підриває авторитет країни, завдає шкоди
демократичним засадам управління суспільством, функціонуванню державного апарату,
обмежує конституційні права і свободи людини і громадянина, порушує принципи
верховенства права, встановлений порядок здійснення повноважень посадовими і
службовими особами органів державної влади, управлінських структур приватного сектора,
руйнує моральні та суспільні цінності, дискредитує державу на міжнародному рівні [9, с. 617].

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в
частині 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», притягаються до кримінальної,
адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому
законом порядку [6].

Слід зазначити, що для ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання та
протидії корупції був утворений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної,
адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до
яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного
правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним
агентством України. Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять
оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність яких
до вказаних органів становить державну таємницю, та яких притягнуто до відповідальності за
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вчинення корупційних правопорушень, вносяться до розділу з обмеженим доступом
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення [6].

Для належного аналізу юридичної відповідальності, доречним буде надання
характеристики кожному його виду.

Отже, розглянемо кримінальну відповідальність за корупційні злочини та зазначимо
відповідні статті Кримінального кодексу України (далі – КК України).

У примітці до ст. 45 КК України визначено поняття «корупційного злочину». Так,
корупційними злочинами, вважаються такі злочини, якщо вони вчиненні шляхом зловживання
службовим становищем: частина 2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння
чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем);
частина 2 ст. 262 КК України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї,
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживанням службової особи своїм службовим становищем);
частина 2 ст. 308 КК України (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їхніх аналогів чи заволодіння ними шляхом зловживання службової
особи своїм службовим становищем); частина 2 ст. 312 КК України (заволодіння прекурсорами
шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем); частина 2 ст. 313 КК
України (заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їхніх аналогів, шляхом зловживання службовою особою своїм
службовим становищем); ч. 2 ст. 320 КК України (викрадення, привласнення, вимагання
наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або заволодіння
ними шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем); ч. 1 ст. 357
КК України (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння
ними шляхом зловживання службовим становищем або їхнє пошкодження); частина 2 ст. 410
КК України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових
припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної
техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства, вчинені
військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем).

Також до категорії корупційних відносяться злочини, передбачені ст. 210 (нецільове
використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету
без встановлених бюджетних призначень або з їхнім перевищенням), ст. 354 (одержання
неправомірної вигоди працівником державного підприємства, установи, організації), ст. 364
(зловживання владою або службовим становищем), ст. 364-1 (зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми), ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги), стст. 368–369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою, незаконне збагачення, підкуп службової особи юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми, підкуп особи, яка надає
публічні послуги, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі,
зловживання впливом), ст. 370 (провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення
особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції,
обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав
неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду).
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Слід зауважити, що законом виключено можливість звільнення осіб, які вчинили корупційні
злочини, від кримінальної відповідальності у зв’язку з їхнім дійовим каяттям (ст. 45 КК України),
з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України), з передачею особи на поруки
(частина 1 ст. 47 КК України) та зміною обстановки (ст. 48 КК України), а також призначення
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (частина 1 ст. 69 КК України), та звільнення
від відбування покарання з випробуванням (стст. 75, 79 КК України).

За вчинення вищерозглядуваних злочинів можуть бути застосовані такі види покарання,
як: штраф, виправні роботи, арешт, обмеження або позбавлення волі, конфіскація майна,
заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наступним видом юридичної відповідальності законодавством передбачено
адміністративну відповідальність, а саме: Главою 13-а Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі – КУпАП) визначено такі корупційні правопорушення, за вчинення
яких передбачено адміністративну відповідальність: 1) порушення обмежень щодо сумісництва
та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4); 2) порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (стаття 172-5); 3) порушення вимог
фінансового контролю (стаття 172-6); 4) порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт
інтересів (стаття 172-7); 5) незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку
з виконанням службових повноважень (стаття 172-8); 6) невжиття заходів щодо протидії корупції
(стаття 172-9); 7) порушення права на інформацію та права на звернення (стаття 212-3) [5].

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання
корупції.

Щодо цивільно-правової відповідальності, то вона настає за вчинення цивільного проступку
і полягає у застосуванні заходів впливу, що мають, як правило, майновий характер.

Відповідно до розділу ХІ Закону України «Про запобігання корупції» збитки, шкода, завдані
державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають відшкодуванню в
установленому законом порядку (стст. 66–69).

Слід зазначити про те, що законодавство виокремлює майнову і моральну шкоду.
Стаття 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) визначає відшкодування збитків

та інші способи відшкодування майнової шкоди, а також відшкодування моральної (немайнової)
та майнової шкоди як способи захисту цивільних прав та інтересів осіб.

ЦК України передбачено відповідальність (стст. 22, 23) за завдання збитків та порушення
цивільного права особи [8].

Відповідно до закону майнову шкоду становлять: втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі
знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити
для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально
одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 ЦК
України).

Моральна ж шкода полягає у фізичному болі та стражданнях, яких фізична особа зазнала
у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; у душевних стражданнях, яких фізична
особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких
родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи
пошкодженням її майна; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації
фізичної або юридичної особи.
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Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає
відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування [2, с. 41]. Розмір грошового
відшкодування моральної шкоди визначається судом [4].

Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного
правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на
відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.

Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій
або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції,
відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава,
Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки,
шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи
щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка
завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат,
пов’язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).

Однак покарати правопорушника правом регресу (зворотної вимоги), згідно із законом,
можна лише за умови, що завдану шкоду відшкодує інша особа (орган, в якому особа працює).

Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення,
підлягають конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку, а кошти у
встановленому судом розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг – стягненню на
користь держави.

Зауважимо, що цивільно-правова і матеріальна відповідальності за корупційні
правопорушення є додатковими видами відповідальності.

Що стосується дисциплінарної відповідальності, то вона настає за дисциплінарний
проступок, тобто за порушення трудової та службової дисципліни. Її особливістю є те, що
особа, до якої застосовується відповідальність, підпорядковується по службі (роботі) органу,
що накладає стягнення. Вказана відповідальність пов’язана з наявністю трудових відносин, що
надає підстави до застосування дисциплінарних стягнень, передбачених ст. 147 Кодексу законів
про працю України (далі – КЗпП України). Відповідно до норм вказаної статті за порушення
трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки одне з таких заходів
стягнення: 1) догана; 2) звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну
можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Крім того, підставою дисциплінарної відповідальності є вчинення державним службовцем
(посадовою особою органу місцевого самоврядування) дій, які суперечать посадовим
інструкціям: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх
повноважень, вчинення дій, які заплямовують працівника як державного службовця чи
посадову особу органу місцевого самоврядування.

Підставою для звільнення з посади є порушення обмежень, визначених у Законі України
«Про запобігання корупції». Притягнути особу до дисциплінарної відповідальності у формі
звільнення з посади можна лише за порушення обмежень щодо: 1) використання службового
становища (стаття 22); 2) сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25);
3) одержання дарунків (пожертв) (статті 23, 24); 4) обмеження після припинення діяльності,
пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26); 5) спільної
роботи близьких осіб (стаття 27) [1].

Відповідно до пункту 2 частини 1 ст. 30 Закону України «Про державну службу» державна
служба припиняється у разі недотримання пов’язаних із проходженням державної служби
вимог, передбачених законодавством.



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

67

Відповідно до пункту 7 частини 1 ст. 36 КЗпП України підставою для припинення трудового
договору є набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків
звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого
покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи.

Крім того, відповідно до пункту 71 частини 1 ст. 36 КЗпП України підлягає звільненню з
посади особа, з якою укладено трудовий договір (контракт) всупереч вимогам Закону України
«Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином
припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, протягом року з дня її припинення.

Зазначимо, що дисциплінарна відповідальність також є додатковим видом відповідальності.
Отже, юридична відповідальність виступає основним і самостійним різновидом соціальної

відповідальності.
Комплекс заходів, які втілює юридична відповідальність, у праві покликані реалізувати в

ньому вимогу справедливості.
Проте слід зазначити, що при розробці комплексу правових заходів щодо запобігання та

протидії корупції необхідно враховувати наявність можливості їхньої практичної реалізації,
яка на цьому етапі є недоопрацьованою, що викликає проблеми в прикладному характері
всього процесу протидії.
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LEGISLATIVE SUPPORT OF CRIMINOLOGICAL
IMPACT ON NEGATIVE FACTORS OF FAMILY

RELATIONS IN UKRAINE
This article is related to the new branch of the family criminology such as child abuse.

Violence against minor and other family members is a necessary condition of criminal
responsibility. The criminological legislative branch of criminal impact on negative factors of
family relations is also needed to be developed.

The legislative support of criminal impact on family relations develops as a part of the
common law of Criminology. It is included to the housing, family and other laws.

Keywords: criminology, family relations, crime.

The main issue of this article is a research of necessity in developing special criminological
legislative branch. Using foreign and domestic experiences allows us to answer next questions:

1) Family courts (family courts that have slightly different functions  then in Ukraine, e.g.
Austria, Poland, USA, Japan), that consider criminal cases of internal family crimes, all crimes of
minors, as well as all related to family relations civil cases;

2) Sspecial types of exemption from criminal liability and probation with a condition of passage
paid by convicted course of psychotherapy;

3) Taking Austrians family courts as an example, to predict the intermediaries usage to resolve
conflicts between family members that is used as an alternative of criminal responsibility;

4) Establishing an administrative penalty of a fine, arrest and re-applied in the case of family
violence within the family violence and causing light damage to health;

5) Improving the state system of crime statistics through the inclusion of the index of family
connection between the person who committed the crime, and victims;

6) To record statistic of the criminogenic parent families as well as internally crime family. [1]
The legislation and legal practice of some foreign countries solve related issues to the withdrawal

of the right to inviolability of the home and freedom of movement. As well as, issuing of temporary
orders by the courts, which may include a ban on the entry of a dwelling in which living family
members are exposed to violence. Also including children and, as in Netherlands, the appearance
of nearby homes (the so-called street’s ban) [1]. The issues of family violence deserve special
attention in criminal law.

Due to the internal problems of family crimes the international criminal law has the following
factors:

© Didkivska G., 2017
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1) the nomination of personal integrity as a new object of criminal protection;
2) inclusion of specific offenses together with the crimes committed against the family

environment in the criminal law;
3) expanding the notion of psychological violence, which entails criminal liability;
4) the desire to replace a provision of criminal law-crime of internal family problem with the

issue of violence against women;
5) the offers to strengthen accountability for crimes committed in the circumstances typical for

domestic violence;
6) exemption from conviction, combined with solving of  family conflict;
7) conditional non-application of penalties associated with a course of psychological adjustment;
8) parole the convict from punishment of imprisonment considering them successfully passed

the previous course of psychological adaptation.
In the studies of family crimes occurs assertion that in the last decade of XX century in

connection with this problem in criminal law appears new object of legal protection: person’s
immunity (“integrity”). The Criminal Code of Sweden (Ch. 4, § 4a) formulated the offense on the
basis of the object formulated offense, which focused on “serious violation of health (self) identity
through hard violating its integrity”.

Regulation that a personal integrity generic object forms crimes that infringe on the individual
has no objections. Personality should be inviolable, it must be protected, including by the means
of criminal law. It is known that attack exposed to different sides of human existence, which act as
direct crime objects, such as his/her dignity, sexual self-determination, freedom, health, life. That is
led to the need for appropriate differentiation crimes law with allocation of murder, injury, unlawful
imprisonment, rape and so on. Inviolability of the person behind these particular objects is a kind
of abstraction. The use of abstraction in the definition of law of a crime as its direct object, perhaps
unreasonable, as the duplication creates so-called ideal set of crimes in which the same act is
regarded as the two offenses, among other things, causes difficulty in choosing the appropriate
punishment [2].

Nowadays the criminal legislation includes special warehouses violent crimes committed against
family environment, difficult personal integrity violations (Sweden); domestic violence (Spain);
violence in the family (Germany); neglect of minors’ education (Russia) and the murder of a new-
born baby by mother. Some authors (Fitzpatrick, 1994) support the adoption of the UN Declaration,
which defines the composition of such a crime.

According to the paragraph of 1 § 4a ch. 4 of the Criminal Code of Sweden is set: “Who will do
to the close person or close before the former person offense under Chapter 3, 4 or 6, because
every single act is part of a recurring images and personalities associated with severely impaired
health because it severely impaired immunity, sentenced ranging from six months to six years in
prison.”

Article 153 of the Spanish Penal Code provides: “Whoever usually commits physical or mental
violence against anyone who is, or was her man, or against a person who lasted close to him
emotionally connected way in or was bounded or against their own children or the children of her
husband or children roommate or against the wards, descendants or incapacitated, who with him
live or subordinate his authority, guardianship, care or actual care or adopted them into the house,
were sentenced from six months to three years in prison ... “. Usual means the consumption
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committed a number of violent acts that are only temporary in proximity, regardless of whether
these actions in the past have been the subject of a sentence within a single process.

§ 225 German Criminal Code “Ward’s abuse” contains the following crime: abusing, torturing
or injuring by intentionally neglecting the duty to care about the person who is under eighteen
years old or defenceless because of illness or helplessness, that 1) shall be under the care of the
offender, 2) belongs to his home environment, 3) he is in charge of taking care of, 4) is subordinated
according to his work or work relations, the  punishment of which  is a imprisonment penalty from
six months to ten years.

These offences vary. For example, according to the Spanish and German law (simple, not
qualified offence), there are no consequences. Swedish includes “the severe health violations of
the victim through the violation of personal integrity.”

There are differences in international law and in the way circle of victims is outlined. According
to the Criminal Code of Germany, they only included wards, as well as those assigned to the family
(co-residents) persons under the age of 18 or who are defenceless because of physical disabilities
or illness. For example, this offence does not cover some kinds of violence, in particular, violence
against a man who is not under guardianship.

In all three codes, the domestic family crimes are described as repeated interdependent acts.
The most important common feature of these compositions, perhaps, is that described violent acts
are at the same time included in other crimes (causing varying degrees of injury, torture, etc.). The
responsibility for these crimes is envisaged by the same codes, which makes special criminal
liability for violence inside the family meaningful.

Violence against a minor is a necessary condition of criminal liability. This crime that is different
from the mentioned above just the way it represented the victim may have the same critic. The
responsibility for the violence has set the general rules on crimes against personal integrity, so
there is no need to create special rules that protect children.

The world family criminology discusses the further criminalization of acts related to mental
violence. This is interpreted more widely than threats of harm to those who suffer from bullying.
The subject of discussion was the following acts, such as locking a child for a long time in the
basement, where she undergoes the same fear. The Criminal Code of Spain, as noted above,
provides mental violence, without giving it definition. Thus, the question of the responsibility in
specific cases is left to the court, which is unjustified.

Apparently, the responsibility for psychological violence can still be provided for criminal law,
but subject to two conditions. Firstly, the law must include general rule that criminal liability is
causing injury to person referred to in the section on crimes against life and health (murder, injury,
etc.), with effects on her mental state, and in certain cases create real risk of occurrence of such
harm using the psychological impact on the individual (e.g. victims implementation of committing
suicide or a substantial deviation in the development of a minor).  Secondly, it is necessary to
specify what actions the legislator refers to those involving criminal consequences of mental
influence to include the number of them, as well as the injection of fear [2].

The motion for the adoption of laws about prevention of domestic violence in the United
States and some other countries as well as the development of international instruments often
shifted exceptionally towards violence against women. This issue is in the criminal law occurs
when the wording of the crime of domestic violence, particularly in Spain, where it has been
negatively resolved. Swedish legislator, after all, failed to completely avoid inclusion of such crime
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in the Criminal Code. According to the Criminal Code in the above-mentioned § 4a Ch. 4 of violations
of personal integrity, the 2nd paragraph said that, if provided in the 1st paragraph actions are
committed by a man against a woman, whom he married or has been married or with whom resides
or resided, it is subject to severe violations of personal integrity condemned to the same
punishment [2].

In sum, appropriate innovations of the world’s criminal law of family internal crimes are those
that mitigate the responsibility to resolve the conflict without a conviction of the perpetrator. Also
were introduced probation and parole from punishment.

Thus, for the court hearing on the preliminary decision, the US law provides to send a person
accused of a violent crime against a member of his family to pass on “special counselling program.”
Such decision is taken on the basis of the bargain with the accused. The program is carried out on
the basis of psychological methods of training course, that are held in groups consisting of 15-18
people for 4 to 12 months under the supervision of a specialist. The probation officer supervises
the program. The program takes place at the expense of the accused on the basis of a flexible
pricing scale that takes into account his financial situation. If the defendant successfully completed
the program, the charge can be removed or mitigated; If he avoids passing the program, the
procedure of his criminal prosecution is going to be resumed [3]. The combination of probation
with the “treatment” individuals who commit violent acts, has the advantage that if probation is
passing the observation when the therapeutic course is active control [3].

The advantage of American programs is that the mediator - a specialist in conflict resolution -
is not the only one, but with both parties to the conflict, taking into account known truth: when
two quarrels, both are wrong.

According to Ukrainian law, the person who first committed a minor offence may be released
from criminal responsibility if a person reconciled with the victim and compensated the victim
caused damages. This rule applies regarding domestic violence in fact only crimes such as
intentional infliction of harm, assault, threats of murder or causing grievous bodily harm, causing
severe or moderate injury by exceeding the limits of necessary defence. It appears that it applied to
inner crime family based widely varied intimacy and relationships between members, argues, and
could be extended, covering as torture and intentional infliction of moderate bodily harm. It would
be appropriate to make additions to the Criminal Code of Ukraine.

The use of special psychological assistance for solving criminogenic family conflicts long ago
was put in a Russian family criminology [4]. Western, particularly American experience of its
practical application indicates that it is quite productive against violence renovation [4].

In the US, most of the court decisions on forwarding perpetrators of violent crime in the family
are to take special preventive program instead of serving them actual punishment, so it is taken as
a conviction. [4] E. Hondolf notes that the study of problems in family violent crime has had a
significant impact on the justice system in the United States. It is based on research, that argues
that the most effective means of preventing violence in families is not repressive measures (which
include, for example, arrests) and appointed by the courts as an alternative to criminal punishment
program training for persons who have committed violent acts. According to these programs,
which are used extensively today, opens the prospect of “therapeutic” justice.

Programs psychological training used by family courts in the United States, were widely used
in the 90s. An example is an Advisory centre on issues of domestic violence (Bass) of Pittsburgh.
Special family court sends the perpetrators to undergo this program. The duration of it – four
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months; classes are held once a week. These classes are taught how to confront their own violence
and aggression. The attendance of the program is controlled by the court and in the case of refusal
from the courses, it applies penalties. The government of Finances reported that the program
demonstrates a significant increase in a number of people who have successfully completed the
program, and reduction of the cases of renovation violence in the family [4].

Thus, according to Ukrainian legislation, the court imposing sentence probation may require
the Probation perform certain duties listed in the law. It is also includes the implementation of
financial support of the family, medical treatment for alcoholism, drug addiction or substance
abuse. The court may order the probation to other duties that contribute to correct offender’s
behavior. The list of responsibilities is desirable to supplement the treatment with psychological
assistance. This duty is imposed on convicted under terms of their consent.

Considering the above mentioned and guided research results, it can be said that the most
effective means of preventing violence in families is not repressive measures (which include, for
example, arrests). Perhaps, it would be better to determine punishment by the court as an alternative
to criminal punishment program training for people who have committed violent acts. According to
these programs, that are actively used abroad today, there is a prospect of “therapeutic” justice
and significant improve family well-being.

LITERATURE
1. Violent behaviour within the family. Criminal aspect // Jurisprudence. 2001. № 2 Art. 163 172.
2. Shestakov D. A. Family criminology. Related criminal law. The 2nd release. – St-P.: “Law

Center Press Publish Company”, 2003.
3. Homych V. M. “Forms of implementing the criminal liability”. – Minsk., 1998. – Р. 108.
4. Shestakov D. A. Family psychotherapy and the prevention of crime (to a question on group

level criminological prevention) // Vesnik of Leningrad State University. 1989. Release 6. – Р. 56–61.



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

73

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

УДК 343.132
В. І. Галаган,
доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри
галузевих правових
наук факультету
правничих наук
Національного університету
«Києво-Могилянська
академія»

ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ:
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

У статті досліджений процесуальний порядок проведення ряду слідчих (розшукових)
дій за Кримінальним процесуальним кодексом України. Звернено увагу на співвідношення
процесуального порядку й тактичних прийомів проведення розглянутих слідчих
(розшукових) дій, на недоліки їхнього процесуального унормування.

Ключові слова: кримінальне провадження, слідча (розшукова) дія, процесуальний
порядок, тактичний прийом, тактичне рішення.

В статье исследован процессуальный порядок проведения отдельных следственных
(розыскных) действий по Уголовному процессуальному кодексу Украины. Обращено
внимание на соотношение процессуального порядка и тактических приемов проведения
рассмотренных следственных (розыскных) действий, на недостатки их процессуального
урегулирования.

Ключевые слова: уголовное производство, следственное (розыскное) действие,
процессуальный порядок, тактический прием, тактическое решение.

The procedure of carrying out a number of investigative (search) actions in the Criminal
procedure code of Ukraine is examined in the article. Attention is drawn to the ratio of the
procedural order and the tactics of the conduct in question investigative (search) actions to the
shortcomings of their procedural regulation.

Keywords: criminal proceedings, investigative (search) action, procedure, tactic, tactical
decision.

Серед засобів криміналістичної тактики особливе місце належить тактичним прийомам.
Важливість їхнього вибору та визначення черговості застосування залежить від спрямування
конкретної слідчої (розшукової) дії чи її окремих етапів, завдань, які бажає досягти слідчий,
слідчої ситуації, у якій її проводитимуть тощо. Ще не почавши їхнє безпосереднє проведення,
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слідчому необхідно вирішити ряд питань, що належать до тактичних прийомів: про місце і
час, про склад учасників, про підготовку доказів та визначення черговості їх пред’явлення,
про засоби фіксації ходу та одержаних результатів. Однак найбільшою мірою обрана тактика
слідчої (розшукової) дії відображається під час безпосереднього її проведення.

Тактичні аспекти проведення окремих слідчих (розшукових) є об’єктами пильної уваги
І. В. Басистої, А. В. Іщенка, І. І. Когутича, Ж. В. Удовенко, К. О. Чаплинського, Ю. М. Чорноус,
В. Ю. Шепітька, інших науковців України. Останнім часом цим питанням присвятили увагу
молоді дослідники, зокрема: І. А. Жалдак (тактика одночасного допиту двох чи більше вже
допитаних осіб), М. В. Коршиков (пред’явлення осіб та предметів для впізнання), С. П. Стародуб
(тактика слідчого експерименту).

У спеціальній літературі надано кілька визначень поняття тактичного прийому. Не маючи
за мету розглядати їх більш детально, зазначимо, що підтримуємо позицію ряду науковців,
відповідно до якої тактичним прийомом є найбільш раціональний та ефективний спосіб дії
або найбільш доцільна лінія поведінки під час збирання, дослідження, оцінки та використання
доказів. Норми КПК України, на їхню думку, можуть поділятися на такі групи: а) ті, що
визначають зміст тактичних прийомів; б) ті, що вказують на мету застосування тактичних
прийомів; в) ті, що вказують на порядок застосування тактичних прийомів; г) ті, що визначають
критерії оцінки результатів застосування тактичних прийомів [1, с. 442–443].

Кожен тактичний прийом – це рекомендація, адресована слідчому, про можливість
альтернативних варіантів проведення процесуальних дій чи прийняття тактичних рішень.
Іншими словами, про тактичний прийом припустимо говорити лише тоді, коли у слідчого є
вибір лінії його поведінки. Навпаки, за наявності у КПК України імперативної вказівки про
тактичний прийом говорити не можна. Наприклад, частиною 4 статті 236 КПК України
передбачено, що у разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали про
проведення обшуку повинна бути залишена на видному місці. При цьому слідчий, прокурор
зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні
особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб. Водночас видне місце визначають й
обирають у кожному конкретному випадку, залежно від розташування приміщень у житлі чи
іншому володінні особи – хол, коридор, кухня чи кімната. Аналогічна ситуація з обов’язком
забезпечити схоронність майна – його способи можуть бути різноманітними, а саме: охорона
житла, обладнання його сигналізацією, опечатування вхідних дверей тощо. Але конкретні дії
щодо залишення копії ухвали на видному місці чи щодо способу схоронності майна у КПК
України не визначені, оскільки ці питання мають тактичний характер.

Серед криміналістів України є прихильники точки зору, що тактичні прийоми можуть
бути обов’язковими (передбаченими законом і обов’язковими для виконання) та
рекомендаційними (передбаченими чи непередбаченими законом, застосування яких залежить
від слідчого) [2, с. 188]. Але більш слушною є позиція тих науковців, які вважають не досить
правильною думку, що тактичні прийоми можуть передбачатися у нормах закону [3, с. 141].
У процесуальному законі, пише І. І. Когутич, не можуть міститися тактичні прийоми, бо, по-
перше, тактичний прийом ґрунтується на процесуальних нормах і не повинен суперечити
їм; по-друге, процесуальна норма, навіть альтернативна, не може бути тактичним прийомом
через те, що вона має розпорядчий або обов’язковий характер у певних межах; по-третє,
тактичний прийом є більш гнучким, його застосування визначається ситуаційною
обумовленістю, яку законодавець у деталях передбачити не може, а може представити і
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приписати тільки загальний процесуальний порядок; по-четверте, тактичний прийом не може
бути застосований в усіх випадках, а лише за певних умов, обставин, відповідних ситуацій
його застосування буде оптимальним [4, с. 308].

З цією позицією в цілому можна погодитися. Водночас аналіз норм КПК України, що
врегульовують процесуальний порядок проведення ряду слідчих (розшукових) дій та є
підґрунтям для розробки тактичних прийомів, засвідчує неоднакові підходи законодавця щодо
унормування цих питань. З огляду на зазначене, розглянемо їх докладніше.

Однією з найбільш розповсюджених слідчих (розшукових) дій є допит, проведення якого
мало б бути унормоване у загальній нормі статті 224 КПК України. Однак у частинах 1, 2 та 5
цієї статті вказаного Кодексу в основному визначені організаційно-технічні питання, зокрема:
проведення допиту за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за
погодженням із особою, яку мають намір допитати; заборона проводити допит без перерви
понад дві години, а в цілому – понад вісім годин на день; можливість застосовувати під час
допиту фотозйомку, аудіо- та/або відеозапис. Під час проведення цих дій, на нашу думку, у
слідчого існує альтернатива щодо лінії своєї поведінки: обрати оптимальне місце допиту,
розрахувати час та допитати особу менш ніж за дві години без перерви, вирішити питання
про застосування техніко-криміналістичних засобів фіксації, про необхідність залучення
перекладача тощо.

В інших частинах статті 224 КПК України йдеться про необхідність встановлення особи,
роз’яснення їй прав, а також порядку проведення допиту, причому ця норма носить
узагальнений характер, незалежно від того, який процесуальний статус має допитувана особа.
Зокрема, у разі допиту свідка він попереджається про кримінальну відповідальність за відмову
давати показання і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілий – за давання
завідомо неправдивих показань (частина 3); у разі відмови підозрюваного відповідати на
запитання, давати показання особа, яка проводить допит, зобов’язана його зупинити одразу
після отримання такої заяви (частина 4).

Нарешті, у частинах 6–8 статті 224 КПК України зафіксовані право особи використовувати
під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими
обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті (це право щодо свідка
закріплене також у пункті 5 частини 1 статті 66 КПК України); право за бажанням допитуваної
особи викласти свої показання власноручно, а за письмовими показаннями особи їй можуть
бути поставлені додаткові запитання (частина 7); право не відповідати на запитання з приводу
тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська
таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть
стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами
її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують негласні
слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового
розслідування.

Отже, можемо констатувати, що у частинах 1–8 статті 224 КПК України фактично
унормовані лише підготовчі дії щодо допиту та ряд прав, якими може скористатися
допитуваний. Натомість неврегульованим залишився безпосередній порядок проведення
допиту, що мав би охоплювати надання допитуваному можливості під час вільної розповіді
розповісти про відомі йому обставини події, відповісти на запитання слідчого, якщо вони
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виникли тощо. Невирішеними ці питання залишилися також і у статтях 225–227, 231 КПК
України.

У частині 9 статті 224 вказаного Кодексу визначене право слідчого провести одночасний
допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх
показаннях. На відміну від допиту, зазначену слідчу (розшукову) дію унормовано більш
докладно. На початку такого допиту встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і
в яких стосунках вони перебувають між собою. Свідки попереджаються про кримінальну
відповідальність за відмову від давання показань і за давання завідомо неправдивих показань,
а потерпілі – за давання завідомо неправдивих показань.

Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті обставини кримінального
провадження, для з’ясування яких проводиться допит, після чого слідчим, прокурором можуть
бути поставлені запитання. Особи, які беруть учать у допиті, їх захисники чи представники
мають право ставити одна одній запитання, що стосуються предмета допиту. Оголошення
показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах, дозволяється лише після давання
ними показань.

Аналізована процесуальна норма містить заборону проведення одночасного допиту двох
чи більше вже допитаних осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із застосуванням
насильства або погрозою його застосування, за участі малолітнього або неповнолітнього
свідка чи потерпілого разом з підозрюваним. Інші випадки, коли краще не проводити цю
слідчу (розшукову) дію (потенційні учасники цієї дії знають мову, якої не знає слідчий; особи
схильні до зміни свідчень тощо), належать до криміналістичних рекомендацій, що реалізуються
слідчим у його тактичному рішенні – проводити одночасний допит двох чи більше вже
допитаних осіб чи відмовитися від нього.

З огляду на зазначене, на відміну від допиту, порядок проведення одночасного допиту
двох чи більше вже допитаних осіб викладений у частині 9 статті 224 КПК України досить
детально. У цій процесуальній нормі унормовано, які саме дії, у якій послідовності мають
бути проведені та у яких випадках від проведення цієї процесуальної дії слід відмовитися.

Увагу в КПК України присвячено врегулюванню тактично складної й самобутньої слідчої
(розшукової) дії – пред’явленню для впізнання. Враховуючи обмежений обсяг статті, звернемо
увагу лише на один його вид – пред’явлення особи для впізнання. У частинах 1, 2 статті 228
КПК України визначено окремі напрями діяльності слідчого на підготовчому етапі проведення
пред’явлення особи для впізнання: попередній допит особи, яка впізнає, для отримання
відповідей на питання, чи може вона впізнати цю особу, який вона мала зовнішній вигляд і
прикмети цієї особи. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими
впізнає особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за
сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу. Забороняється попередньо показувати
особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути пред’явлена для впізнання, та надавати інші відомості
про прикмети цієї особи.

До підготовчого етапу пред’явлення для впізнання належить також підбір статистів – осіб
тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності
та одязі. Перед тим, як пред’явити особу для впізнання, їй пропонують у відсутності особи,
яка впізнає, зайняти будь-яке місце серед інших осіб, яких пред’являють (частина 2 статті 228
КПК України).
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Під час безпосереднього проведення пред’явлення для впізнання особі, яка впізнає,
пропонують вказати на особу, яку вона має впізнати, і пояснити, за якими ознаками вона її
впізнала. Результат пред’явлення для впізнання фіксують у протоколі і він є позитивним, коли
впізнаючий категорично заявляє, що він впізнав певну особу, та вказує не лише загальні
ознаки, а й особливі, на яких обґрунтоване впізнання [5, с. 194].

Відповідно до пункту б) частини першої статті 15 Закону України від 23 грудня 1993 року
№ 3782-ХІІ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»
одним із заходів забезпечення безпеки є проведення пред’явлення для впізнання поза
візуальним та аудіоспостереженням того, кого впізнають, з дотриманням вимог кримінального
процесуального законодавства. Порядок проведення цього виду пред’явлення для впізнання
у частинах 4, 5 статті 228 КПК України чітко не визначений, однак він свого часу був предметом
детального розгляду на монографічному рівні [6].

Таким чином, пред’явлення для впізнання особи врегульоване у статтях 228 та 231 чинного
КПК України досить детально, з урахуванням ряду особливостей підготовчого, робочого та
заключного етапів його проведення. Цього не можна сказати про іншу слідчу (розшукову)
дію – слідчий експеримент, визначену у єдиній статті 240 цього Кодексу. У зазначеній нормі
мав би бути унормований процесуальний порядок проведення слідчого експерименту, але
він фактично відсутній. Аналіз цієї статті засвідчує, що у ній лише визначені види слідчого
експерименту (відтворення дій, обстановки, обставин певної події та проведення необхідних
дослідів чи випробувань) й ряд умов його проведення (за участі спеціаліста, підозрюваного,
потерпілого, свідка, захисника, представника; проведення вимірювання, фотографування,
звуко- чи відеозапису, складання планів і схем, виготовлення графічних зображень, відбитків
та зліпків; проведення слідчого експерименту за умови, що при цьому не створюється
небезпека для життя і здоров’я осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих, не
принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода; правові підстави його проведення в
житлі чи іншому володінні особи). Водночас проведення слідчого експерименту з метою
перевірки й уточнення свідчень на місцевості та з метою проведення дослідів чи випробувань
мають відчутну специфіку, на чому цілком слушно акцентовано увагу у спеціальній літературі
[7, с. 508–515]. Слідчому експерименту в системі слідчих (розшукових) дій у кримінальному
провадженні України присвячено дисертацію Т. М. Балицького на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук, захищену у 2015 році. Проте тактика його проведення досліджена
у загальному аспекті, без розгляду вказаної нами специфіки. Щоправда, цілком слушною є
спрямована на удосконалення унормування проведення слідчого експерименту пропозиція
цього автора внести зміни до частини 6 статті 240 КПК України, яку викласти у такій текстовій
редакції: «Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор складає протокол.

У протоколі зазначається мета, час, місце, умови, процес проведення слідчого
експерименту; які дослідні дії проводилися, в якій послідовності, ким і скільки разів; отримані
результати» [8, с. 14].

Досить складним з процесуальної та криміналістичної точок зору є обшук – слідча
(розшукова) дія, визначена у статтях 234–236 КПК України. Однак, як і у попередньому випадку,
змушені констатувати, що процесуальний порядок його проведення фактично не визначений.
Зокрема, у частині 3 статті 236 КПК України лише вказано, що перед початком виконання
ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності –
іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Але невирішеними
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залишилися питання щодо подальших дій слідчого: чи потрібно пропонувати обшукуваному
добровільно видати речі й документи, як слід діяти у випадку відмови обшукуваного тощо. На
нашу думку, зазначені норми КПК України повинні містити алгоритм дій слідчого, що мають
носити усистемлений характер: які саме дії та у якій черговості слід провести. Крім того,
потребує вирішення питання щодо можливості примусового відкриття дверей приміщення,
де проводитимуть обшук. Адже у частині 6 статті 236 КПК України зазначено, що слідчий під
час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа,
присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити, або обшук здійснюється за відсутності осіб,
які володіють житлом чи іншим володінням, або інших осіб. Вважаємо, при вирішенні цього
питання слід перш за все визначити момент початку проведення обшуку – після прибуття на
місце його проведення або після проникнення у житло чи інше володіння особи, де слідчому
дозволяється відкривати закриті приміщення, сховища чи речі.

Огляд житла або іншого володіння особи здійснюють згідно з правилами КПК України,
передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (частина 2 статті 237 цього
Кодексу). Ця редакція правової норми викликає заперечення. Насправді, між оглядом і
обшуком є багато спільного: їх проводять у житлі чи іншому володінні особи, аналогічними
можуть бути склад учасників, перелік речей і документів, що можуть бути вилучені під час
їхнього проведення тощо. Принципова різниця між ними полягає у тому, що обшук належить
до заходів процесуального примусу, а огляд – ні. Тож проведення дій, можливих під час обшуку
(примусовий пошук у житлі чи іншому володінні особи, обшук особи, яка перебуває у
приміщенні, відкриття закритих приміщень), також і під час огляду повністю нівелює різницю
між цими різними слідчими (розшуковими) діями. З цієї причини норму частини 2 статті 237
КПК України слід скасувати як таку, що не відображає особливостей проведення дій, можливих
під час огляду.

З огляду на зазначене, вважаємо, що порядок проведення ряду слідчих (розшукових) дій
потребує суттєвого законодавчого доопрацювання. Після набрання чинності 20 листопада
2012 року КПК України зміни і доповнення щодо проведення допиту (стаття 224), огляду
(стаття 237), слідчого експерименту (стаття 240) не вносилися, а доповнення щодо обшуку
(частини 7, 9 статті 236), не стосуються розглянутих нами питань. На наше переконання,
проведення слідчих (розшукових) дій під час збирання доказів у кримінальному провадженні
є винятково важливим заходом. Саме тому норми КПК України, відповідно до яких здійснюють
розробку тактичних прийомів, повинні містити чіткі й зрозумілі відповіді на питання, як саме,
за якою структурою і у якій послідовності проводити кожну зі слідчих (розшукових) дій.
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Стаття присвячена проблемним питанням, пов’язаним з особливостями допиту
підозрюваних у злочинах проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту.
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Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с особенностями допроса
подозреваемых в преступлениях против безопасности дорожного движения и
эксплуатации транспорта.

Ключевые слова: досудебное расследование, дорожно-транспортное происшествие,
допрос подозреваемого.

Феноменом другої половини XX-го століття стало перетворення науково-технічної
революції в науково-технологічний прогрес, який обумовлює нові небезпечні виклики, зокрема
стрімке зростання аварійності на автомобільному транспорті, яка набула планетарного
масштабу, адже, за даними ООН, щорічний показник загибелі людей у дорожньо-транспортних
пригодах (далі – ДТП) сягнув 1 млн 200 тисяч осіб [1]. При цьому на європейському континенті
найвищий рівень аварійності належить Україні, яка ще не пройшла «буму» автомобілізації.

У зв’язку з цим перед кримінально-правовими науками постають завдання підвищення
ефективності охорони суспільних відносин у сфері функціонування автомобільного
транспорту, що знайшло відображення у Кримінальному кодексі України (далі – КК України)
2001 року, в якому вперше передбачено окремий Розділ XI «Злочини проти безпеки руху та
експлуатації транспорту». Питома вага цих діянь у загальній структурі злочинності в України
займає п’яте місце, що становить 3,4 %, або близько 20 тис. злочинів щорічно [2, c. 23].

Серед указаних деліктів найбільшої поширеності (56,7 %) набули діяння, передбачені ст.
286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними засобами», розслідування яких відрізняється певною
складністю, оскільки вимагає від слідчого ґрунтовної професійної підготовки і комплексу
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компетентностей у правовій, технічній, транспортній, медичній, психологічній та інших галузях
знань. З урахуванням людського компоненту як визначального фактору вчинення вказаних
злочинів окремої уваги у криміналістичному аспекті вимагає удосконалення тактики
провадження окремих слідчих дій і, зокрема, особливостей допиту підозрюваного.

Криміналістичним проблемам допиту присвячені роботи Р. С. Бєлкіна, В. Є. Богинського,
В. К. Весельського, В. Г. Гончаренка, В. С. Комаркова, В. О. Коновалової, В. С. Кузьмічова,
В. К. Лисиченка, В. Г. Лукашевича, М. І. Порубова, В. Ю. Шепітька та інших відомих учених-
криміналістів.

У свою чергу, питання допиту при розслідуванні дорожньо-транспортних злочинів
досліджували М. С. Алексєєв, В. П. Бахін, М. Г. Богатирьов, В. Є. Жарський, В. І. Жульов,
Б. Л. Зотов, І. Х. Максутов, І. Г. Маландін, З. І. Митрохіна, В. А. Мисливий, Г. М. Надгорний,
С. І. Новіков, С. Я. Розенбліт, М. С. Романов, В. К. Стринжа, Ш. Ш. Ярамиш’ян та інші фахівці.

Водночас слід зазначити, що у працях названих учених розглянуто переважно
фундаментальні або загальні теоретико-прикладні проблеми допиту, а отже, не повною мірою
висвітлено особливості допиту з окремих видів кримінальних правопорушень, зокрема
злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху та експлуатації
транспорту.

Отже, метою статті є визначення рекомендацій щодо криміналістичної тактики та прийомів
допиту підозрюваного у вчиненні злочину, пов’язаного з порушенням правил безпеки
дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, для
забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних діянь.

Допит підозрюваного у злочині, передбаченому ст. 286 КК України, здійснюється при
дотриманні стст. 224, 276–279 КПК України та інших процесуальних норм, а також з урахуванням
відповідних криміналістичних рекомендацій щодо тактики і прийомів провадження цієї слідчої
дії, що надає можливість отримати необхідні дані для встановлення винних осіб у його вчиненні,
обставин, що характеризують механізм злочину, з’ясування його детермінантів для
використання при запобіганні цим суспільно небезпечним діянням.

Допит підозрюваного – це слідча дія, яка має на меті одержання від нього інформації про
обставини розслідуваного злочину, а також інші факти, що мають значення у кримінальному
провадженні з метою встановлення обставин вчиненого діяння. Допит об’єктивно є найбільш
поширеною слідчою дією при розслідуванні кримінальних проваджень щодо будь-яких
злочинів. Так, за даними нашого дослідження, 53 % слідчих вказують на ефективність допитів
для отримання доказової інформації при розслідуванні злочинів проти безпеки дорожнього
руху та експлуатації транспорту.

Вважається, що допит підозрюваного, який вчинив ДТП, має здійснюватися якомога
швидше після її виникнення, проте кримінально-процесуальне законодавство та фактичні
обставини пригоди не завжди надають таку можливість. Найбільш ефективним є допит водія
негайно після огляду місця події та початку кримінального провадження, що сприяє
досягненню мети цієї слідчої дії щодо максимально докладного і детального з’ясування
обставин події, уникнення помилкових версій, створення підґрунтя для визначення всього
спектру питань, що вимагають уточнення, доповнення, встановлення та перевірки їхньої
достовірності.

Відразу зауважимо, що у більшості випадків виходячи зі специфіки вчинення цих деліктів
можливість отримання певної криміналістичної інформації від особи, яка вчинила пригоду,
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існує вже під час огляду слідчим місця пригоди. Отже, очевидно, що доцільним було б її
залучення до участі в огляді, що певною мірою забезпечує її права на об’єктивність
розслідування. Проте ч. 3 ст. 237 КПК України передбачає, що для участі в огляді може бути
запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники
кримінального провадження, а також спеціаліст. Оскільки особа, яка вчинила пригоду, не має
відповідного статусу, формально вона не може бути залучена до участі в огляді місця події.
На нашу думку, це є недоліком процесуального закону, який необґрунтовано звужує коло
учасників огляду, адже слідчий повинен мати право залучення до огляду й інших осіб, якщо
вважає таке необхідним і доцільним.

Практика показує, що без опитування водіїв та інших учасників ДТП у багатьох випадках
досить важко відразу змоделювати її механізм, особливо коли пригода характеризується
складними умовами (участь декількох транспортних засобів, тяжкі наслідки, значна територія,
велика кількість об’єктів і слідів, що підлягають огляду, дефіцит часу тощо). Опитування
учасників ДТП при огляді місця події до початку кримінального провадження дозволяє
отримувати важливу первинну інформацію, виявляти обставини, які з різних причин можуть
залишитися поза увагою слідчого. Звичайно, що в подібних ситуаціях слідчий має
використовувати продуману професійну тактику, сутність якої учасники огляду мають
сприймати й усвідомлювати як спрямовану на вирішення завдань кримінального судочинства.

Безумовно, що здійснення у подальшому допиту підозрюваного має будуватись виходячи
з версій, висунутих слідством під час розслідування кримінального провадження, а отже,
мати своїм завданням отримання повної, точної та достовірної інформації, що вимагає
ретельної підготовки, яка повинна здійснюватися на основі заздалегідь складеного плану
розслідування.

Завданням слідчого при підготовці допиту має бути вивчення та аналіз зібраних матеріалів
провадження, їхньої процесуальної відповідності, а також виявлення можливих порушень,
недоліків і прогалин при їхньому складанні, які потребують уточнення чи усунення під час
допиту. Цьому мають слугувати порівняльні аналітичні таблиці, в яких слідчий здійснює
стислий виклад відомостей, що містяться у показаннях учасників кримінального провадження
та вимагають остаточного з’ясування на предмет їхньої достовірності.

У першу чергу, слід звернути увагу на первинні пояснення, що надавалися водієм
безпосередньо після вчинення пригоди. Адже якщо на допиті виявляються суттєві
невідповідності між цими поясненнями та показаннями підозрюваного, вони мають бути для
слідчого очікуваними і підлягають обов’язковому з’ясуванню. Аналогічному аналізу
піддаються показання інших учасників провадження (потерпілих, свідків), що також
розглядаються у комплексі з відомостями, отриманими при поясненнях від особи, яка вчинила
пригоду.

Суттєвим елементом тактики підготовки до допиту є планування блоку питань,
спрямованих на з’ясування особи підозрюваного, зокрема в частині встановлення: а)
соціально-демографічних відомостей; б) фізіологічних і психічних якостей; в) соціальної ролі,
професійної діяльності та характеристики в суспільстві, сім’ї та побуті; г) долучення і діяльності
(досвіду) щодо експлуатації транспорту; ґ) обставин та механізму вчинення злочину.
Визначення вказаних відомостей має важливе значення для досудового розслідування злочину
та здійснення правосуддя.
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З’ясування слідчим цих відомостей здійснюється послідовно з фіксацією основних
біографічних даних підозрюваного. При цьому встановлюються дані щодо формування його
особистості як у фізичному, так і соціальному плані. Зокрема, поряд із загальними соціально-
демографічними даними слід звернути увагу на стан здоров’я підозрюваного (перенесені
тяжкі хвороби, зокрема психічні, можливе спадкове обтяження психіки, травми, фізичні вади
тощо), темперамент, стан зору, слуху, швидкість реакції, а також час останнього медичного
огляду та самопочуття до і після вчинення пригоди. За відповідними документами (паспорт,
свідоцтво, військовий білет тощо) мають перевірятися відомості про службу в Збройних силах
України чи в інших військових формуваннях, адже, наприклад, звільнення від військової служби
може бути пов’язане із певними патологіями стану здоров’я особи, що є важливим для
розслідування.

Окрема увага приділяється визначенню схильності особи до вживання алкогольних напоїв,
наркотичних засобів, встановлення фактів знаходження її на обліку або амбулаторному чи
стаціонарному лікуванні у наркологічних чи психоневрологічних медичних установах. Такі
відомості слугуватимуть вчасному витребуванню амбулаторних карт, історій хвороби,
епікризів та інших документів за необхідності проведення судово-медичної, судово-
психологічної чи судово-психіатричної експертиз. У подальшому отриману інформацію за
потреби можна перевіряти шляхом допиту свідків (родичів, знайомих, співробітників), а також
за іншими особистими чи витребуваними у відповідних установах документами щодо
підозрюваного.

Проте аналіз кримінальних проваджень показує, що у багатьох випадках вивчення
особистих якостей і характеристик вказаних суб’єктів не відбувається, а у змісті протоколу
допиту підозрюваного містяться лише його показання про безпосередні обставини пригоди.
Зазначена ситуація певною мірою обумовлена характером законодавчого регулювання, адже
кримінальний закон вимагає з’ясування лише деяких ознак суб’єкта злочину (вік особи на
момент вчинення злочину, осудність, форма вини). У свою чергу, кримінальний
процесуальний закон, декларуючи необхідність вивчення обставин, що характеризують особу
обвинуваченого, не має можливості детально розкрити зміст останніх.

Усе це разом зі значним навантаженням у роботі, відсутністю належного професійного
досвіду слідчого створює умови для спрощеного підходу при допиті цієї категорії підозрюваних,
що певною мірою «компенсується» діяльністю захисників та суду. Не випадково на практиці
останнім часом спостерігається тенденція зростання числа осіб, що підозрюються у вчиненні
цих злочинів з тяжкими наслідками, які з метою уникнення кримінальної відповідальності
посилаються на хворобливий стан, що раптово виник перед вчиненням ДТП (втрата свідомості,
серцевий або епілептичний напад тощо). Встановлення фактичного стану підозрюваного за
таких обставин викликає значні складнощі навіть для відповідної судової експертизи, особливо
якщо слідчий при допиті взагалі не з’ясував цих обставин або не надав належної уваги заявам
підозрюваного про виникнення у нього такого стану. Вважаємо, що слідчі мають бути
поглиблено обізнані з методикою та тактикою викриття цього способу протидії слідству, а
відтак, забезпечувати при допиті детальне опитування підозрюваного щодо ознак виникнення
такого небезпечного стану та виходу з нього.

У ході допиту з’ясовується рівень освіти, відомості про професійну діяльність особи.
Особливої уваги вимагає з’ясування: обставин і часу отримання особою права керування
транспортними засобами; установи, де навчався підозрюваний (автошкола, навчальний заклад,
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підприємство); терміну навчання; водійського стажу; категорії транспортних засобів, якими
особа має право керувати, та наявності відповідних документів.

Серед правових якостей підозрюваного важливим є з’ясування питань щодо вчинення
ним раніше злочинів, зокрема пов’язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху та
експлуатації транспорту, дорожньо-транспортних пригод, порушень правил дорожнього руху
та відповідальності, до якої він притягувався за ці порушення.

Звертаючись до безпосереднього з’ясування обставин вчинення пригоди, наголосимо на
необхідності детальної фіксації відомостей, пов’язаних зі станом самопочуття підозрюваного
на час вчинення пригоди (хворобливий або стомлений стан, алкогольне чи наркотичне
сп’яніння, вживання ліків, які негативно впливають на керування транспортним засобом тощо),
що має бути предметом подальшої перевірки. З цим пов’язано питання проходження водієм
на виробництві передрейсового медичного контролю, адже у разі виявлення вказаних вище
ознак він не повинен бути допущений до керування транспортним засобом або відсторонений
від нього.

Окремий блок показань має стосуватися транспортного засобу, при керуванні яким було
вчинено ДТП, зокрема його тип, модель, номерний знак, належність, проходження технічного
огляду та технічний стан, ремонт і переобладнання, наявні дефекти та несправності, порядок
випуску в експлуатацію перед пригодою тощо. З’ясуванню підлягають обставини, пов’язані
з поведінкою підозрюваного безпосередньо перед пригодою, маршрут і мета поїздки,
обумовлені його виробничими чи особистими планами. Наявність у транспортному засобі
пасажирів, вантажу, його габарити і вага, спосіб кріплення та супровідні документи – все це
має значення для вирішення питань наступних експертних досліджень.

Детальної характеристики вимагає отримання від підозрюваного відомостей про
пересування транспортного засобу під його керуванням перед пригодою, а саме: категорія
та параметри дороги (ширина, профіль, покриття, смуги руху), засоби регулювання
дорожнього руху (розмітка, дорожні знаки, світлофори), а також інші елементи дорожньої
інфраструктури. Обов’язково слід отримати від підозрюваного відомості про координати руху
транспортного засобу стосовно проїзної частини, а також усталених об’єктів (перехрестя,
естакади, шляхопроводи, споруди на узбіччі тощо) на шляху руху транспортного засобу.

Особливої конкретизації вимагає характеристика дорожньої обстановки безпосередньо
перед аварією, зокрема з’ясування смуги і швидкості руху транспортного засобу
підозрюваного, дистанції та інтервалів щодо інших транспортних засобів, відстані до місця
виникнення перешкоди або небезпеки, а також ознак, що їх характеризують. При цьому
виняткове значення має з’ясування слідчим точного сприйняття підозрюваним просторових
і часових характеристик обстановки перед ДТП, оскільки механічне фіксування слідчим
показань підозрюваного часто призводить до виникнення необґрунтованих суперечностей,
які в подальшому усунути досить важко або взагалі неможливо. У першу чергу, йдеться про
фіксацію значних порогових розбіжностей у визначенні кількісних характеристик швидкості
руху (50–70 км/год), відстані між рухомими об’єктами (5–15 м) та інших параметрів, адже в
таких випадках слідчий може завідомо прогнозувати альтернативні висновки експерта за
відповідними підрахунками. Для запобігання таким ситуаціям бажано перевіряти здатність
підозрюваного правильно оцінювати відстані, а також проміжки часу (як правило, перебіг
секунд), що важливо для з’ясування механізму пригоди. З огляду на тактичні прийоми допиту,
слідчий може використовувати достовірно відомі (заздалегідь виміряні) параметри службового
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приміщення чи відстані до об’єктів, які підозрюваний може візуально спостерігати з місця
допиту. При цьому йдеться не про дослідні чи експериментальні дії, а про загальну перевірку
здатності особи визначити певні об’єктивні параметри.

При розслідуванні цих проваджень є важливою практика використання різноманітних
схем, які залежно від їхньої природи можна розподілити на процесуальні та непроцесуальні.
До перших, згідно з положеннями ст. 105 КПК України, відносять схеми до протоколів огляду
місця події, допиту підозрюваного, слідчого експерименту, схеми до висновку автотехнічного
експерта та інші як додатки до відповідних документів процесуальних дій. У криміналістичній
літературі схеми розглядають як елемент комбінації вербальної та графічної форм доказової
інформації, з чим слід погодитись. Водночас схема до протоколу огляду місця ДТП може
розглядатися не тільки як форма доказової інформації, але й як прийом фіксації такої інформації
тощо. До загальних ознак схеми у цьому контексті слід віднести їхню відповідність кримінально-
процесуальному закону та криміналістичним рекомендаціям, оскільки її специфічними
ознаками мають бути: двомірне відображення; фіксація найбільш важливих об’єктів
обстановки; дотримання пропорцій, розмірів і масштабності; взаємозв’язок об’єктів, що
відображуються; використання нумерації об’єктів; відображення відповідних розмірів;
прямокутна система координат; стандартні умовні позначки. Поряд з цим з тактичних
міркувань слідчому доцільно складати власний робочий (непроцесуальний) варіант схеми,
яка дозволяє здійснювати постійне доповнення або уточнення новою інформацією, що
отримується під час розслідування. Отже, хоча допити є одним з найбільш інформативних
процесуальних джерел доказів, проте не слід недооцінювати значення схем до них, адже останні
графічно відображають сутність показань, забезпечують їхню наочність при з’ясуванні змісту
показів, сприяють запобіганню інформаційних прогалин, а також довільного тлумачення тих
чи інших положень показань.

При складанні схеми до протоколу допиту слідчий перетворює вербальну інформацію,
отриману від підозрюваного, у графічний вигляд, здійснюючи її аналіз. Досвід показує, що в
таких випадках об’єктивно зростає вірогідність виявити обставини, які могли залишитися поза
увагою під час допиту, та вжити своєчасні заходи щодо їхнього встановлення.

Показання підозрюваного при виникненні потреб можуть бути перевірені шляхом
проведення слідчого експерименту відповідно до ст. 240 КПК України. Йдеться про перевірку
й уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин правопорушення,
шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів
чи випробувань. Саме за допомогою такої перевірки слід з’ясовувати не приблизні, а
максимально наближені до дійсних параметри кількісних показників (відстань, швидкість,
тривалість часу тощо), що характеризують просторові й часові характеристики механізму
ДТП.

Перевірка показань надає можливість одержати додаткові дані щодо оцінки їхньої якості.
Ця слідча дія є однією з найбільш складних і вимагає визначеної системи заходів [3, с. 3]. При
підготовці до неї слідчий повинен заздалегідь планувати комплекс питань, що потребують
одночасної перевірки у ході проведення експерименту, адже досвід розслідування цих
проваджень показує, що з кожною наступною слідчою дією підозрюваний поступово
«опановує» методику їхнього розслідування, прийоми отримання доказів, а отже – можливість
«регулювання» певних параметрів на власну користь.
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Результати слідчого експерименту дозволяють перевірити та уточнити показання
підозрюваного й отримати доброякісні докази, що характеризують механізм ДТП. Не
випадково на практиці надається важливе значення результатам перевірки показань
підозрюваного шляхом слідчого експерименту, адже вони дозволяють досягти встановлення
високого ступеня їхньої достовірності, а відтак, неспростовності, що є важливим фактором
для досягнення завдань кримінального судочинства.

Таким чином, поряд із загальнотеоретичними засадами криміналістичної тактики
розслідування злочинів важливе значення має теоретичне і прикладне дослідження
особливостей провадження окремих слідчих і процесуальних дій, зокрема допиту
підозрюваних у кримінальних провадженнях щодо порушень правил безпеки дорожнього
руху та експлуатації транспорту. Зазначені особливості обумовлені специфікою протиправної
поведінки у злочинах, що вчиняються з необережності, а отже, вимагають дотримання належної
тактики і прийомів, які забезпечують отримання достовірних доказів при розслідуванні цих
кримінальних проваджень.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ВИКЛИКУ
ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСІБ,
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЗОНІ АТО АБО НА

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
У статті розглянуті проблемні моменти виклику та повідомлення про підозру осіб, що

перебувають в АТО або на тимчасово окупованій території України, та запропоновані
можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: повідомлення про підозру, виклик, підозрюваний, окупована територія,
АТО.

В статье рассмотрены проблемные моменты вызова и сообщения о подозрении лиц,
находящихся в АТО или на временно оккупированной территории Украины, и предложены
возможные пути их решения.

Ключевые слова: сообщение о подозрении, вызов, подозреваемый, оккупированная
территория, АТО.

In this article problematic areas were discussed, such as informing about your suspicion
about a person who is participating in the anti terrorist operation, or in the currently occupied
Ukrainian territory, as well as proposing solutions for solving the above problems.

Keywords: informing about your suspicion, calling, suspect, occupied territory, anti terrorist
operation.

У зв’язку з внесенням змін до КПК України, відповідно до Закону України від 7 жовтня 2014
року № 1689-VІІ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального
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кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної
безпеки та корупційні злочини», форма здійснення досудового розслідування окремих
визначених у КПК України злочинів зазнала змін, зокрема здійснення досудового розслідування
стало можливим за відсутності підозрюваного.

Дослідженню питання вручення повідомлення про підозру особі, яка переховується від
слідства, коли її місцезнаходження невідоме, приділяли увагу як науковці, так і практичні
працівники, зокрема Ю. Аленін, А. Андрейчук, О. Волобуєва, Г. Гапотченко, І. Гловюк,
В. Гринюк, І. Івасюк, Є. Наливайко, М. Цуцкірідзе, Л. Юрченко та інші. Водночас проблемні
аспекти вручення повідомлення про підозру особам, місце проживання та/або перебування
яких знаходиться в районі проведення АТО або на тимчасово окупованій території України,
підтвердження факту перебування підозрюваного на таких територіях та інші залишились
поза увагою.

Мета нашого дослідження полягає в аналізі процесуального вручення повідомлення про
підозру особам, місце проживання та/або перебування яких знаходиться в районі проведення
АТО або на тимчасово окупованій території України.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому
стст. 276–279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у
вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про
підозру, проте його не вручено їй унаслідок не встановлення місцезнаходження особи, однак
вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень [2].

З аналізу зазначеної вище норми КПК України випливає, що у випадку неможливості
безпосереднього вручення слідчим повідомлення про підозру особі в день його складання
застосовується загальний порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні, що
визначений у ст. 135 КПК України [5, с. 180–181], який передбачає можливість направлення
повістки про виклик поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком [2].

Варто зауважити, що більшість науковців підтримують позицію Ю. П. Аленіна та
І. В. Гловюк про те, що направлення повідомлення про підозру в порядку, визначеному ст.
135 КПК України, не може гарантовано підтвердити факт його вручення та не забезпечує
виконання вимог п. 2 ч. 3 ст. 42 КПК України щодо права підозрюваного на отримання
роз’яснення своїх прав [1, с. 165]. О. Ю. Татаров з цього приводу обґрунтовано акцентує
увагу на тому, що направлення повідомлення про підозру електронною поштою,
факсимільним зв’язком, телефоном, телеграмою не гарантує вручення повідомлення
персонально особі, щодо якої воно складене, тому в такому порядку повідомлення про підозру
направлятися не може.

У практичній діяльності у випадку неможливості особистого вручення повідомлення про
підозру широко використовується спосіб повідомлення шляхом поштового відправлення з
оголошеною цінністю із описом вкладення та з повідомленням про вручення [1, с. 165].
Можливість направлення повідомлення про підозру таким шляхом підтверджується й судовою
практикою.

Як приклад, в ухвалі слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області від
12 травня 2016 року зазначено, що «у ході досудового розслідування кримінальних проваджень
було складено повідомлення про підозру стосовно М. у скоєнні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, яке було надіслано за місцем мешкання, поштою». В
ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Київ від 12 травня 2016 року зазначено,
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що «письмове повідомлення про підозру в день його складання К. вручене не було у зв’язку
з неможливістю такого вручення, оскільки місцезнаходження останнього невідоме, а тому
повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений КПК України, – шляхом надіслання
його поштою». Аналогічні положення містяться й у інших ухвалах слідчих суддів.

Отже, у разі неможливості особистого вручення повідомлення про підозру найбільш
поширеним способом повідомлення особи про наявність підозри щодо неї є направлення
його поштою.

Окремої уваги заслуговує проблема вручення повідомлення про підозру особам, місце
проживання та/або перебування яких знаходиться в районі проведення АТО або на тимчасово
окупованій території України. Зважаючи на проведення бойових дій на частині території
України та тимчасову окупацію її окремих територій, особисте вручення повідомлення про
підозру особам, місце проживання або перебування яких знаходиться на таких територіях, на
сьогодні є неможливим.

На цю проблему вказував й І. І. Сливич і з метою уточнення положень КПК України, що
стосуються набуття особою статусу підозрюваного, яка проживає чи перебуває на тимчасово
окупованій території України або в районі проведення АТО, запропонував внести зміни до
ч. 1 ст. 42 КПК України, а саме встановити, що підозрюваним також є «особа, щодо якої
складено повідомлення про підозру, однак не вручено внаслідок невстановлення її
місцезнаходження або неможливості вручення повідомлення про підозру, оскільки особа
знаходиться на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні, проте вжито заходів для
вручення в спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень» [4, с. 167].

Аналізуючи запропоновані вченим зміни до КПК України щодо необхідності використання
поняття «територія, яка тимчасово не підконтрольна Україні», зауважимо, що межі такої
території нормативно не визначені, що в разі внесення запропонованих вченим змін може
зумовити проблеми у застосуванні цих положень на практиці.

Крім того, якщо вважати, що під «територією, яка тимчасово не підконтрольна Україні»
вчений мав на увазі тимчасово окуповані території України (АР Крим і частину Донецької та
Луганської областей), то на сьогодні направлення повідомлення про підозру особам, місце
перебування чи зареєстроване місце проживання яких знаходиться на таких територіях,
поштою неможливе.

Зазначене вище пов’язане з тим, що в населені пункти Донецької та Луганської областей,
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (далі – «УДППЗ
«Укрпошта») не здійснює пересилання пошти. Також УДППЗ «Укрпошта» з 27 березня
2014 року припинило прийом і доставку пошти на територію АР Крим [3].

Про неможливість направлення повідомлення про підозру поштою в населені пункти, що
розташовані на тимчасово окупованій території України, зазначається і в ухвалах слідчих
суддів за результатами розгляду клопотань про здійснення СДР. Як приклад, в ухвалі слідчого
судді Печерського районного суду міста Київ від 28 квітня 2016 року зазначається, що під час
надсилання повідомлення про підозру за адресою реєстрації Н. Київською міською дирекцією
УДППЗ «Укрпошта» повідомлено, що у зв’язку з неприйняттям поштових відправлень поштою
АР Крим, м. Севастополь та повернення у зворотному напрямку останніх, починаючи з
27 березня 2014 року, УДППЗ «Укрпошта» не має можливості пересилати поштові
відправлення до АР Крим.
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Незважаючи на те, що в усіх вищенаведених випадках ні особисто, ні в спосіб, передбачений
КПК України для вручення повідомлень, повідомлення про підозру особам вручене (надіслане)
не було, що свідчить про не набуття ними статусу підозрюваного, слідчі судді постановили
ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування (далі – СДР) стосовно таких
осіб.

Слідчі судді задовольняють клопотання про здійснення СДР й у випадках, коли про підозру
особі було повідомлено по телефону або повідомлення про підозру було вручене членам
сім’ї особи та тоді, коли заходи щодо вручення повідомлення про підозру органами досудового
розслідування взагалі не вживались у зв’язку з «невстановленням місцезнаходження особи
на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади повністю здійснюють
свої повноваження», або оскільки «підозрювані з метою переховування від слідства та суду
виїхали з місця постійного проживання до тимчасово непідконтрольної території Луганської
області».

Проте з такою позицією погодитись важко, тому вважаємо, що не вжиття органами
досудового розслідування заходів для вручення повідомлення про підозру, передбачених КПК
України, свідчить про порушення ними встановленого порядку вручення повідомлення про
підозру. За таких умов особа, відповідно до положень ст. 42 КПК України, не може вважатися
такою, яка набула статусу підозрюваного, а це означає, що здійснення стосовно неї СДР
неможливе.

З огляду на вищезазначене, внесення запропонованих І. І. Сливич змін до ч. 1 ст. 42 КПК
України, на нашу думку, не дозволить вирішити питання вручення повідомлення про підозру
особам, які знаходяться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення
АТО. Зважаючи на те, що в разі неможливості особистого вручення повідомлення про підозру
норма ч. 1 ст. 42 КПК України відсилає до загального порядку здійснення виклику в
кримінальному провадженні, то, на нашу думку, саме цей порядок має стати об’єктом змін.

Перш ніж сформулювати власні пропозиції щодо внесення змін до КПК України стосовно
порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні осіб, які перебувають на таких
територіях, доцільно проаналізувати встановлений у КПК України особливий порядок
надсилання повісток про виклик і вручення процесуальних документів під час здійснення
СДР. Цей порядок закріплений у ч. 1 ст. 2975КПК України та передбачає надсилання повісток
про виклик підозрюваному за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та
обов’язкове їхнє опублікування в ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження і на офіційних
веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки
про виклик у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається
належним чином ознайомленим з її змістом [2].

Реалізація зазначених положень у практичній діяльності має декілька проблемних аспектів.
Буквальне тлумачення положень ч. 1 ст. 2975 КПК України дозволяє зробити висновок, що
здійснення повідомлення у визначеному цією нормою порядку можливе лише в разі здійснення
СДР, тобто після постановлення слідчим суддею ухвали про його здійснення, а до того
застосуватися не може.

Не дивлячись на це, на практиці вказаний вище порядок повідомлення використовується
ще до прийняття слідчим суддею рішення про здійснення СДР. Особливо це поширено у
випадках, коли направлення повідомлення іншим чином неможливе, а саме коли особа
перебуває на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО.
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Цікаво, що факт опублікування повістки про виклик у ЗМІ загальнодержавної сфери
розповсюдження, який був здійснений до постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення
СДР, у практичній діяльності використовується слідчими та прокурорами при обґрунтуванні
факту переховування особи під час розгляду того ж клопотання про здійснення СДР та
сприймається слідчими суддями як факт здійснення належного виклику.

Вважаємо, що має місце неправильне розуміння змісту ч. 1 ст. 2975 КПК України, яке
призводить до неправильного застосування цих положень. Водночас наявність таких випадків
ще раз підкреслює необхідність встановлення особливого порядку здійснення виклику осіб,
які перебувають у районі проведення АТО та на тимчасово окупованій території України, на
що вказував О. Ю. Татаров [6, с. 129].

Зауважимо, що проведений нами аналіз змісту судової практики в частині дотримання
органами слідства порядку здійснення виклику під час СДР засвідчив, що хоча в КПК України
встановлений обов’язок публікації повісток про виклик під час здійснення СДР у ЗМІ
загальнодержавної сфери розповсюдження, проте на практиці він не завжди виконується.
Так, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Київ від 18 серпня 2015 року
зазначається, що адвокат підозрюваної особи, стосовно якої здійснюється СДР, звернувся до
слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого та прокурора у зв’язку з нездійсненням
ними публікації повісток про виклик підозрюваної в ЗМІ та на офіційних веб-сайтах органів,
що здійснюють досудове розслідування. Про нездійснення публікації повісток про виклик у
ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження зазначається і в інших ухвалах слідчих суддів.

У цьому контексті не зовсім вдалою видається позиція Л. Удалової та Д. Письменного, які
вважають, що закріплений у ст. 2975 КПК України порядок здійснення виклику унеможливлює
посилання підозрюваного на відсутність у нього відомостей про здійснення кримінального
провадження стосовно нього під час оскарження рішень, ухвалених під час СДР, оскільки
якщо повістка про виклик підозрюваного опублікована в ЗМІ загальнодержавної сфери
розповсюдження, презюмується, що він ознайомлений з її змістом [7, с. 53].

Як заперечення, слід згадати про обставини, з якими ст. 2971 КПК України пов’язує
можливість здійснення СДР, зокрема ухилення підозрюваного від явки на виклик слідчого,
прокурора чи судовий виклик слідчого судді та оголошення його в міждержавний та/або
міжнародний розшук. Тобто у випадках, коли підозрюваний на виклики органів досудового
розслідування чи судовий виклик слідчого судді не з’являється, а в органів досудового
розслідування відсутні відомості про точне місцезнаходження особи, яка викликається, у
зв’язку з чим її оголошено у відповідний розшук. За таких умов реалізувати звичайний порядок
здійснення виклику в кримінальному провадженні, закріплений у КПК України, неможливо.
При цьому встановлений у ч. 1 ст. 2975 КПК України порядок здійснення виклику, на нашу
думку, якраз і покликаний забезпечити дотримання права підозрюваного на інформацію про
наявне кримінальне провадження стосовно нього в умовах відсутності відомостей про його
місцезнаходження.

Підсумовуючи наведене, вважаємо за доцільне встановити обов’язок органів досудового
розслідування, слідчого судді, суду у випадках, коли останнє відоме місце проживання чи
перебування особи, яка викликається, знаходиться на тимчасово окупованій території України
або в районі проведення АТО, публікувати повістки про виклик у ЗМІ загальнодержавної
сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове
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розслідування та судовий розгляд. Пропонуємо зазначене положення застосовувати, незалежно
від постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення СДР щодо таких осіб.

У зв’язку з тим, що проведення АТО й окупація частини територій України є тимчасовим
явищем, зміни до КПК України в частині встановлення особливого порядку повідомлення
осіб, які знаходяться на таких територіях, мають бути внесені тимчасово. У зв’язку з
вищезазначеним пропонуємо доповнити п. 201 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України
абзацом 6 такого змісту: «Повістка про виклик особи, останнє відоме місце проживання чи
перебування якої знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі
проведення АТО, обов’язково публікується в ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження
та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування та судовий розгляд».
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ –
ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
У цій статті надається загальний аналіз формування правових позицій та форм

реалізації судової влади в кримінальному процесуальному судочинстві України та
зосереджується увагу на умовах і ризиках цього процесу. Досить детально на конкретних
прикладах охарактеризовано обставини, які обумовлюють необхідність формування таких
правових позицій ВССУ.

Ключові слова: правова позиція, суд, судова влада, джерело, право.

В данной статье дается общий анализ формирования правовых позиций и форм
реализации судебной власти в уголовном процессуальном судопроизводстве Украины и
сосредотачивается внимание на условиях и рисках данного процесса. Достаточно
подробно на конкретных примерах охарактеризованы обстоятельства, которые
обусловливают необходимость формирования таких правовых позиций ВССУ.

Ключевые слова: правовая позиция, суд, судебная власть, источник, право.

This article provides an analysis of formation of legal positions and forms of realization of
the judiciary in criminal proceedings procedural Ukraine. and focuses attention on the conditions
and risks of the process. Enough detail specific examples described the circumstances that
necessitated the formation of such legal positions HSCU.

Keywords: legal opinion of the court, the judiciary, the source, right.

У сучасних умовах інтеграційних тенденцій досить актуальним є аналіз формування
правових позицій та форм реалізації судової влади в кримінальному процесуальному
судочинстві України. Одним із таких елементів є регламентація та порядок використання на
законодавчому рівні такого поняття, як «правова позиція», яке потребує глибокого
теоретичного дослідження.

Значний внесок у наукове поняття «правова позиція» у загальній теорії висвітлювалися
такими дослідниками, як: В. А. Новицький (вивчав правові позиції в аспекті процесуального
доказування та правозастосування у кримінальному, цивільному та господарському процесі)
та В. Г. Степанков.

© Завидняк В. І., 2017
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Метою роботи є аналіз формування правових позицій та форм реалізації судової влади в
кримінальному процесуальному судочинстві України.

Термін «судова влада» в науковій юридичній літературі України з’явився в 1991 році, а
потім був введений у Конституцію України, яка проголосила, що державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову [6]. Це спричинило
серйозні зміни не тільки в нормативній базі країни, але і в праворозумінні вчених і практиків.
У ході судової реформи України 1991 року роль судової влади в державному механізмі
позначалася як самостійна впливова сила, незалежна у своїй діяльності від інших гілок влади.
З урахуванням цього і були сформовані концептуальні засади розбудови кримінального
судочинства в країні.

У вітчизняній літературі питання про поняття, функції, форми реалізації судової влади є
дискусійними [4, с. 55]. Вивчення цього питання сприяє розкриттю її ролі в суспільстві та
державі в цілому. Найголовнішою функцією судової влади, на нашу думку, є вирішення
юридично значущих проваджень, які мають юридичні наслідки. Рішення, які виносяться судом
у межах здійснюваних функцій, є обов’язковими для всіх державних органів, підприємств,
організацій та установ усіх форм власності, а також це стосується фізичних та юридичних
осіб. В іншому випадку вступає в дію механізм державного примусу, яким забезпечується
виконання рішень суду.

Становлення поняття, функцій та форм судової влади проходило одночасно зі становленням
теоретичних аспектів судової влади, сприйняттям і розумінням природи та її ознак. Не потрібно
виключати і те, що з розвитком судової влади, її державності та інституту вона може наділятися
й іншими функціями.

Вивчення цієї проблеми не входить у предмет нашого дослідження, тому обмежимося
лише висловлюванням своєї думки щодо цих питань.

Нагадування у ст. 6 Конституції України про те, що державна влада здійснюється на засадах
поділу на законодавчу, виконавчу і судову, а це вказує на необхідність обґрунтовування такого
поділу, прикладом може бути врівноважуючий ефект, спрямований на самообмеження
держави. Водночас в юридичній літературі зазначається, що поділ влади не впливає на принцип
єдності державної влади. Такий поділ існує для взаємодії, взаємного контролю, «стримувань
і противаг» між самостійними гілками влади [2, с. 2–3].

Саме самостійністю та незалежністю повинні володіти судові органи, які здійснюють судову
владу. Свого часу Шарль Монтеск’є вказував на те, що якщо судову владу об’єднати з
законодавчою, «то життя і свобода громадян будуть у владі свавілля, тому що суддя буде
законодавцем»; якщо ж судову владу об’єднати з виконавчою владою, «то суддя має можливість
стати гнобителем» [5].

Оскільки судова влада – це елемент державної влади, цілком логічно припустити, що вона
повинна виконувати функції цього органу. У першу чергу, повинно йтися про ідеологічну
функцію, яка проявляється у потребі вироблення й обґрунтування особливості як існування
судових органів у правовій державі, так і суті прийнятих цими органами рішень.

Судова влада забезпечує реалізацію державної політики, і тому їй притаманна політична
функція. Це проявляється не тільки в діяльності вищих судових органів (Конституційного Суду
України, Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих судів України), але і в діяльності
судів першої та апеляційної інстанцій, що забезпечує впровадження в життя позицій держави,
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наприклад рішення Верховного Суду України щодо перевиборів Президента України під час
«Помаранчевої революції», яке не допустило подальшої ескалації насильства.

Звичайно, судова влада виконує безпосередньо свою функцію, яку вчені визначають як
судовий захист прав і свобод. Ця функція реалізується через повноваження судів, спрямовані
на вирішення соціального конфлікту, забезпечення цієї діяльності і виконання контрольних
функцій (конституційний контроль, судовий контроль).

Таким чином, можна зробити висновок, що судова влада виконує функції ідеологічну,
політичну і, власне, свою, судову. На нашу думку, цими функціями реалізація судової влади
не обмежується, це саме по собі досить складне явище, що охоплює інші напрями діяльності.
Наприклад, у рамках взаємодії з іншими гілками влади можна говорити і про правотворчу
діяльність.

Конституція України не містить прямої вказівки на функції судової влади і на їхню кількість,
крім функції правосуддя, яка вказана у ст. 124 Конституції України, і функції Конституційного
судового контролю, яка вирішує питання про відповідність Конституції України законів України
ст. 147 Конституції України.

З усього комплексу функцій, які забезпечує судова влада, в рамках цього дослідження
нас, у першу чергу, цікавить правосуддя.

Поняття «правосуддя» і «судова влада» нетотожні, хоча відносяться до однієї державної
функції, яка полягає в тому, щоб неупереджено й об’єктивно розглядати і вирішувати різні
соціальні спори і конфлікти.

Що стосується поняття і змісту «правосуддя» в аспекті судового розгляду кримінальних
проваджень, то слід сказати, що з цього питання не існує однакового розуміння, зокрема, в
українському законодавстві практично не згадується термін «кримінальне правосуддя».
Шановний вчений М. С. Строгович, який зробив великий внесок у науку кримінального
процесу, свого часу заперечував наявність такого правосуддя: «У СРСР немає кримінального
правосуддя і цивільного правосуддя, а є єдине радянське соціалістичне правосуддя, здійснюване
у кримінальних і цивільних справах» [1, с. 15]. Звичайно, зараз цю думку не можна вважати
правильною, багато міжнародних актів містять інформацію про «кримінальне правосуддя» і
про «систему кримінального правосуддя», та і в Конституції України у ст. 124 зазначено, що
правосуддя в Україні здійснюють лише суди [6].

Таким чином, можна зробити висновок, що сформувалася думка про сутність
кримінального правосуддя як діяльності суду в судових стадіях процесу (в широкому сенсі) і
як діяльності з вирішення кримінального провадження по суті (у вузькому сенсі).

Під терміном «дозвіл» ми розуміємо прийняття судом на основі проведеного дослідження
в судовому засіданні рішення у вигляді вироку, в якому містяться відповіді на всі питання.
«Істина» справи – це істотні обставини справи, що вимагають доведення і необхідні для
вирішення питання про винуватість чи невинуватість підсудного і призначення йому покарання
у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, з вказаного виходить те, що суди вищих інстанцій мають і повинні
вибудовувати певні правові позиції у конкретних кримінальних провадженнях для узагальнення
судової практики.

С. С. Колобашкін зазначає, що «позиція – система переконань суб’єкта про якості,
властивості, інші характеристики досліджуваного явища, процесу, що виступають як об’єкта»,
і виділив такі загальні ознаки правової позиції: «системність; суб’єктивна обумовленість;
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переконання як форма опосередкування інформації; визначеність змісту позиції, оскільки
вона завжди конкретна; завершеність і внутрішня несуперечність» [1, с. 8–9].

Вважаємо за необхідне навести приклади правових позицій Вищого спеціалізованого суду
України в кримінальних справах:

1. У статті 26 КПК України закріплено засаду диспозитивності, відповідно до якої сторони
кримінального провадження вільні у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених
цим кодексом.

На відміну від державного обвинувачення, кримінальне провадження у формі приватного
обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого.

Якщо під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у формі державного
обвинувачення виникли підстави для складання повідомлення про підозру або про зміну
раніше повідомленої підозри з перекваліфікацією діяння підозрюваного на злочин, за яким
кримінальне провадження, згідно зі ст. 477 КПК України, може бути розпочате слідчим,
прокурором лише на підставі заяви потерпілого, то прокурор або слідчий за погодженням з
прокурором зобов’язаний з’ясувати з цього приводу думку потерпілого і має право скласти
відповідно повідомлення про підозру або нове повідомлення про змінену підозру лише за
наявності письмової заяви потерпілого про вчинення щодо нього злочину приватного
обвинувачення із внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань.

(Ухвала ВССУ від 19 січня 2016 року, справа № 5-123км16).
2. За змістом п. 15 ч. 2 ст. 36, ч. 2 ст. 337, ч. 1 ст. 338 КПК України змінити обвинувачення в

суді є правом прокурора. У зв’язку з цим суд не може заборонити або перешкодити прокурору
реалізувати це право.

Згідно з ч. 1 ст. 341 КПК України прокурор може змінити обвинувачення в суді, лише
погодивши це з прокурором вищого рівня (на час розгляду провадження – з керівником
органу прокуратури, в якому він працює). Суд для цього має відкласти судове засідання і
надати прокурору час не тільки для складання, а й для погодження відповідного процесуального
документа.

Безпідставне ненадання або необґрунтоване обмеження часу для вирішення питання щодо
зміни прокурором обвинувачення в суді є істотним порушенням вимог кримінального
процесуального закону.

(Ухвала ВССУ від 28 липня 2015 року, справа № 5-1706км15).
3. Положеннями ст. 369 КПК України передбачено, що судове рішення, в якому суд вирішує

обвинувачення по суті, викладається у формі вироку, а судове рішення, в якому суд вирішує
інші питання, викладається у формі ухвали.

Відповідно до частин 1, 4 ст. 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд,
який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового
рішення ухвалою роз’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст. Ухвала про
роз’яснення судового рішення або відмову у його роз’ясненні може бути оскаржена в
апеляційному порядку особою, яка звернулася із заявою про роз’яснення судового рішення,
та учасниками судового провадження. При цьому будь-яких застережень щодо неможливості
вирішення питання про роз’яснення судового рішення, постановленого слідчим суддею,  у
порядку, визначеному положеннями ст. 380 КПК України, кримінальний процесуальний закон
не містить.



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

97

(Ухвала ВССУ від 2 липня 2015 року, справа № 5-1407км15).
4. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів

кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов’язковим.
Під час судового розгляду забезпечується повне фіксування судового засідання за

допомогою звукозаписувального технічного засобу. Офіційним записом судового засідання
є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому КПК України. Якщо у
матеріалах провадження відсутній технічний носій інформації, на якому зафіксоване судове
провадження в суді першої інстанції, і така фіксація була обов’язковою, судове рішення підлягає
скасуванню (ч. 5 ст. 27 КПК України).

Недотримання наведених процесуальних вимог має місце і у випадку наявності технічного
носія, однак відсутності на ньому зафіксованого судового провадження.

(Ухвала ВССУ від 20 серпня 2015 року, справа № 5-1797км15).
5. При вирішенні цивільного позову у кримінальних провадженнях, пов’язаних із

відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, мають
враховуватись положення законодавства, яке визначає механізм страхового відшкодування та
передбачає одночасну участь у справі, в яких мало місце страхування цивільно-правової
відповідальності і фізичної особи, і страховика.

(Ухвала ВССУ від 20 серпня 2015 року, справа № 5-1803км15).
Наведене вище надає підстави дійти висновку про те, що ВССУ чітко розмежував межі

дозволеного під час судового розгляду кримінальних проваджень. При цьому слід враховувати,
що як у судових, так і досудових стадіях кримінального судочинства суд активно виконує
державну функцію, яка визначена Конституцією України як захист прав і свобод людини і
громадянина.  Беручи рішення і формулюючи в них свої правові позиції, що стосуються суті
справи, суд виконує своє призначення – здійснює судову владу.

Таким чином, ми прийшли до обґрунтованого висновку, що реалізація судової влади
одним тільки правосуддям не вичерпується. Цей феномен вимагає ширшого розуміння.
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РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ

ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
У статті розглядаються аспекти дотримання прав людини, які можуть бути

застосовані під час розслідування злочинних корупційних діянь. Опрацьовано основні
ситуації, які створюють загрозу порушення чи обмеження прав людини та способи їх
уникнення з урахуванням положень нового КПК України.

Ключові слова: права людини, досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії,
корупційний злочин, розслідування корупційних діянь.

В статье рассматриваются аспекты соблюдения прав человека, которые могут быть
применены при расследовании преступных коррупционных деяний. Обработано основные
ситуации, которые создают угрозу нарушения или ограничения прав человека и способы
их избежания с учетом положений нового УПК Украины.

Ключевые слова: права человека, досудебное расследование, негласные следственные
(розыскные) действия, коррупционное преступление, расследование коррупционных деяний.

In the article substantiated the necessity of observance of human rights during the
investigation of corruption crimes, in accordance with the requirements of the new Code of
Criminal Procedure of Ukraine. Processed main situations that threaten the violation or
restriction of human rights and ways to avoid them subject to the provisions of the new Code of
Ukraine.

Keywords: human rights, prejudicial inquiry, secret investigative procedures, corruption
crime, investigation of corruption crimes.
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На сьогодні досить широких обертів набирає корупційна діяльність, яка залишає погані
наслідки на державотворенні. Недосконалість існуючої системи антикорупційних органів, а
також відсутність чіткої державної антикорупційної політики та державних органів,
відповідальних за її реалізацію, є одним із найважливіших чинників складної ситуації з корупцією
в Україні. Особливе місце в протидії цьому негативному явищу посідає розслідування
корупційних злочинів, їхня методика і тактика. Тактичні прийоми розслідування допомагають
оцінити та використати кращі прийоми боротьби з кримінально караною корупцією.
Тактичний прийом може виступати не будь-який, а лише найбільш раціональний і ефективний
спосіб здійснення процесуальної дії у певних обставинах його реалізації. Однак застосування
будь-яких тактичних прийомів має мінімально обмежувати права осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві. Особливо це стосується розслідування злочинних корупційних
діянь, зокрема щодо застосування таємних способів збору інформації.

Ратифікація Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод стала відправною
точкою в запровадженні практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) в
кримінальну процесуальну діяльність. Це зумовило необхідність ретельного перегляду порядку
проведення оперативно-розшукових заходів. У більшості європейських держав законом
передбачено подібні до вітчизняних негласних слідчих (розшукових) дій заходи, що
застосовуються тривалий час.

Практика ЄСПЛ щодо перевірки законності їхнього проведення свідчить про те, що держава
може негласно (таємно) втручатися в права громадян тільки за таких умов: втручання
відбувається винятково в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного
добробуту країни для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі
або для захисту прав і свобод інших осіб, що визначено ч. 2 ст. 8 конвенції; якщо втручання
відбувається згідно із законом, тобто способом, передбаченим нормативно-правовим актом
невідомчого характеру.

Ці вимоги спрямовані на визначення чітких меж утручання держави в особисте життя
громадян для, з одного боку, унеможливлення зловживань, а з іншого – забезпечення дієвих
засобів захисту громадян, права яких обмежувались.

Саме тому ст. 253 КПК України установлює обов’язок відповідних уповноважених органів
повідомити особу, конституційні права якої тимчасово обмежувалися під час проведення
НСРД, про такі заходи. Це стає додатковою гарантією забезпечення ефективного контролю та
правового захисту громадян.

Для вітчизняного кримінального процесуального права зазначена норма є новою. Попри
те, що впродовж тривалого часу Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»
визначалися й визначаються межі втручання в конституційні права громадян, обов’язку
повідомляти особу про обмеження її прав ним не передбачено. Ця норма з’явилася в новому
КПК України [8].

Важливого тактичного значення набуває співпраця слідчого та оперативних працівників
одразу після отримання інформації про кримінальне корупційне правопорушення. У цій
ситуації слідчий не має повного доступу до здобутої оперативної інформації, оскільки
більшість даних на цьому етапі є інформацією з обмеженим доступом.

Чинне кримінально-процесуальне законодавство містить гарантії дотримання прав особи,
які в такій ситуації виражаються у здійсненні нагляду та процесуального керівництва слідством
з боку прокурора та судового контролю з боку слідчого-судді. Однак правильна правова
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позиція слідчого в більшості випадків дозволяє ефективно розпочати досудове розслідування
корупційного злочину і без порушень законодавства довести його до логічного завершення.

Застосування оперативно-розшукових заходів у ході досудового розслідування прямо
закріплено в главі 21 КПК України, що стосується негласних слідчих (розшукових) дій.
Законодавець визначив їх як різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи
проведення яких не підлягають розголошенню. Право проводити негласні слідчі (розшукові)
дії надано слідчому, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням –
уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної
пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів
Державної митної служби України [3].

Основною відмінністю негласних слідчих (розшукових) дій від оперативно-розшукових
заходів є те, що рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий,
прокурор або слідчий суддя за клопотанням прокурора чи за клопотанням слідчого,
погодженого з прокурором. Також відмінним є те, що про прийняття рішення щодо проведення
певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати слідчий зобов’язаний
повідомити прокурора, який фактично вирішує долю отриманої інформації.

Недостатньо «ефективне» застосування негласних заходів виникає під час фіксування
більшості корупційних правопорушень, передбачених чч. 1, 2 ст. 368; чч. 1, 2 ст. 368-2; чч. 1–3
ст. 368-3; чч. 1–3 ст. 368-4; чч. 1, 2 ст. 369; ч. 1, 2 ст. 369-2 КК України. Це створює значні
перешкоди для їхнього виявлення та документування. Адже у випадках кваліфікації
правопорушення за статтею про злочин невеликої чи середньої тяжкості слідчий обмежений
вибором НСРД – зняття даних з електронної інформаційної системи або її частини, доступ до
якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи не пов’язаний з
подоланням системи логічного захисту, та установлення місцезнаходження радіоелектронного
засобу.

Як свідчить практика, для вказаної категорії проваджень потреби в знятті інформації не
виникає, а встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу може сприяти тільки
розшуку підозрюваного. Без проведення таких НСРД, як контроль за скоєнням злочину у
формі спеціального слідчого експерименту, виготовлення, створення несправжніх імітаційних
засобів для проведення спеціального слідчого експерименту, зібрати докази про злочин,
передбачений ч. 1 ст. 368 КК України, неможливо.

Досвід застосування КПК України при розслідуванні корупційних злочинів зумовлює
необхідність перегляду підходів проведення НСРД лише щодо деяких тяжких та особливо тяжких
кримінальних правопорушень. Адже в окремих випадках належне розслідування практично
неможливе. Тим самим порушується визначений ст. 2 КПК України принцип невідворотності
та відповідності покарання.

Як свідчить практика, непоодинокими є випадки, коли судді не беруть до уваги докази,
отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Суд правильно мотивує
це тим, що на початковому етапі розслідування вбачались ознаки тяжкого злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою»), а після розсекречення результатів НСРД
правопорушення було перекваліфіковане на ч. 1 ст. 368 КК України – злочин середньої тяжкості,
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при розслідуванні якого негласні слідчі дії проводити неправомірно з огляду на ст. 89 КПК
України.

Ця ситуація свідчить про необхідність унесення змін до КПК України щодо розширення
переліку проваджень, під час розслідування яких допускається проведення НСРД, зокрема,
незалежно від ступеня тяжкості корупційних злочинів, перелік яких наведено у примітці до ст.
45 КК України.

Ще одне складне питання, яке потребує негайного вирішення, – відсутність чіткого
механізму ознайомлення сторони захисту з матеріалами щодо НСРД, включаючи ухвали
слідчого судді та постанови прокурора про їхнє проведення. Як позитив, зазначимо скасування
вироків у зв’язку з неможливістю дослідження всіх матеріалів провадження [8].

Законодавець, визначаючи у КПК України як критерій допустимості обмеження
конституційних прав та свобод громадян скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину,
очевидно, керувався вердиктами ЄСПЛ, пов’язаними із забезпеченням дотримання прав та
свобод людини, закріплених у стст. 2, 6, 8, 13 конвенції (зокрема, рішення «Делькур проти
Бельгії» від 17.01.70, «Клаас та інші проти Німеччини» від 06.09.78, «Тейсера де Кастро проти
Португалії» від 09.06.98, «Сейкера проти Португалії» від 06.05.2003, «Нарінен проти Фінляндії»
від 01.06.2004, «Ванян проти Росії» від 15.12.2005, «Шеннон проти Сполученого Королівства»
від 06.04.2006, «Худобін проти Росії» від 26.10.2006, «Волохи проти України» від 02.11.2006,
«Раманаускас проти Литви» від 05.02.2008, «Михайлюк та Петров проти України» від
15.01.2010) [7].

Також брався до уваги досвід нормативно-правової регламентації в кримінальному
процесуальному законодавстві Франції, Німеччини, Болгарії, Латвії, Грузії, Молдови, Австрії,
Польщі та інших європейських країн. У більшості з них проведення негласних дій можливе у
кримінальних провадженнях щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів (наприклад, Франції,
ФРН, Польщі, Молдові, Болгарії).

Водночас в Австрії, Грузії, Латвії вжиття негласних заходів розслідування не пов’язане зі
ступенем тяжкості злочину. Основною гарантією дотримання прав громадян уважаються
належний прокурорський нагляд та судовий контроль.

Побутує думка, що досвід окремих держав стосовно проведення НСРД у всіх без винятку
кримінальних провадженнях, незалежно від ступеня тяжкості, є неприйнятним в умовах
функціонування вітчизняної правоохоронної системи. Адже на етапі реформування органів
кримінальної юстиції в Україні забезпечити належний прокурорський нагляд та судовий
контроль за негласними заходами розслідування, щоб унеможливити безпідставне проведення
НСРД, повною мірою не вдасться. Це призведе до зловживань та використання НСРД як
засобу задоволення особистих інтересів [8].

З огляду на тактичні особливості розслідування корупційних злочинів, на початковій стадії
слідчому необхідно аналізувати і приймати рішення лише на підставі наданих йому матеріалів
чи досліджених особисто обставин. Це правило обумовлюється тим, що оперативні працівники
можуть ввести слідчого в оману щодо певних обставин вчинення злочину, зокрема, шляхом
нібито «неофіційного» повідомлення оперативної інформації, яка буде в подальшому
«легалізована» та визнана доказом. Наприклад, при наданні слідчому матеріалів про конкретний
корупційний злочин працівники спецпідрозділів можуть повідомити слідчому про наявність
відео- чи звукозаписів інших корупційних дій особи чи її спільників, які на цей час не можуть
бути надані на ознайомлення (технічні проблеми, брак часу на виготовлення роздруківок
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тощо). Слідчий під впливом цієї інформації може прийняти рішення про необґрунтоване
затримання особи чи застосування до неї інших заходів, що обмежують її права.

Особливо важливим у цьому аспекті є питання недопущення випадків провокації злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 271 КПК України під час підготовки та проведення заходів з контролю за
скоєння злочину забороняється провокувати (підбурювати) особу, допомагаючи їй скоїти
злочин, який вона не скоїла б, якби слідчий цьому не сприяв. Також неприпустимо із цією
самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Отримані в такий
спосіб речі та документи не можуть бути використані в кримінальному провадженні.

Міжнародний досвід та практика ЄСПЛ показують, що питання провокації злочину
неодноразово ставало предметом судового розгляду. Склалася відповідна практика щодо
визнання допустимим утручання в процес скоєння злочину відповідними органами.
Наприклад, у п. 55 рішення у справі «Раманаускас проти Литви» (заява № 74420/01) [5].

ЄСПЛ дійшов висновку, що підбурювання з боку поліції має місце тоді, коли працівники
правоохоронних органів або особи, які діють за їхніми вказівками, не обмежуються пасивним
розслідуванням, а з метою документування злочину, тобто отримання доказів і порушення
кримінальної справи, впливають на суб’єкта, схиляючи його до скоєння злочину, який в іншому
випадку не був би скоєний.

Критерієм розмежування провокації (підбурювання) суд вважає початок здійснення
працівниками поліції відповідного заходу – приєднання до вже вчинюваного злочину чи
провокація особи до його скоєння.

Наведені рішення надають підстави для такого висновку: якщо правоохоронні органи
спеціально залучають підготовлених осіб, які своїми активними діями підбурюють «злочинця»
до вчинення правопорушення, то докази на підтвердження винуватості, отримані під час
такої провокації, суд зобов’язаний визнати недопустимими, а обвинуваченого – виправдати.
Разом з тим якщо представники правоохоронних органів обмежилися пасивним
спостереженням і під час проведення негласних слідчих дій мав місце судовий контроль за
дотриманням прав та свобод особи, зібрані докази відповідатимуть усім критеріям належності,
допустимості та достовірності [8].

Важливе значення для подальшого досудового розслідування має ефективне проведення
слідчим огляду місця події та затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, пов’язаного
з корупцією.

Під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, пов’язаних з корупцією,
необхідно також враховувати особливості цієї процесуальної дії щодо окремої категорії осіб,
до яких належать: народні депутати України; судді Конституційного Суду України, професійні
судді, а також присяжні і народні засідателі на час здійснення ними правосуддя; кандидати у
Президенти України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Голова
Рахункової палати, його перший заступник, заступник головного контролера та секретаря
Рахункової палати; депутати місцевої ради; адвокати; Генеральний прокурор України, його
заступник. Усі вищеперелічені особи належать до суб’єктів корупційних злочинів, які зазначені
чинним законодавством України.

Складність такої процесуальної дії, як затримання підозрюваної у вчиненні злочину особи,
обумовлена здебільшого особливостями суб’єкта корупційного злочину. Слідчому та
прокурору слід бути готовими до спроб впливу на них з метою прийняття чи не прийняття
певних процесуальних рішень, зокрема й щодо затримання. Цей вплив може виражатись у
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проханнях вчинити чи не вчинити певні дії з обіцянкою подальшого отримання матеріальної
вигоди, у погрозах щодо настання негативних наслідків у разі проведення слідчих дій тощо.
Спроби тиску та протидії слідству можуть виходити як від самого підозрюваного, так і від
людей з його оточення (керівництво, родичі, близькі особи та ін.) [1, с. 18; 2, с. 239; 4, с. 54; 6,
с. 142].

При цьому необхідно мінімізувати цей захід кримінально-правової репресії для уникнення
безпідставного обмеження прав та свобод людини і громадянина.

Забезпечення дотримання прав людини у ході слідства у справах про корупційні злочини
є важливим фактором гарантування рівності процесуального статусу сторін та сприятиме
належному розгляду справи і, відповідно, винесення обґрунтованого і справедливого рішення
в суді.
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Статья посвящена проблемам рассмотрения вопросов, связанных с гарантиями
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private and family life and problems of their implementation in the criminal proceedings of
Ukraine taking into account the universally recognized principles and norms of international
law.
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Визнання невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини, усвідомлення, що
вони належать людині за самою її природою і відображення цього факту суспільною
свідомістю створює передумови для дотримання державою, її органами та службовими
особами прав і свобод людини [1, с. 106]. Така обмеженість держави щодо прав і свобод
людини потребує певної сукупності суб’єктивних прав, необхідності існування правових
механізмів та інституцій, які надавали б можливість захистити свої права перед державою, її
органами і службовими особами, пред’явити правові вимоги до держави з метою примусити
її дотримуватися Конституції України та законів України. З огляду на зазначене, актуальним є
розгляд питань, пов’язаних із кримінальними процесуальними гарантіями прав особи і
проблемами їхньої реалізації у кримінальному провадженні України з урахуванням
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загальновизнаних засад і норм міжнародного права. Вони хоч і закріплені у національному
законодавстві, але ще потребують свого теоретичного доопрацювання та удосконалення
механізмів їх реалізації.

Першочерговим обов’язком держави є створення належних механізмів реалізації гарантій,
що забезпечують дотримання основних прав і свобод громадян. Це положення закріплене у
розділі II Конституції України «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина». У статті 3
Конституції України проголошено, що забезпечення прав і свобод людини є основним
обов’язком держави, яка здійснює свою діяльність через відповідні органи й установи,
підприємства, організації, а також через уповноважених нею посадових осіб. Серед органів
держави, на які покладено обов’язок здійснення заходів щодо забезпечення дотримання
процесуальних прав підозрюваних, важливе місце відведене органам досудового
розслідування. Саме ці суб’єкти уповноважені забезпечувати права та свободи людини у
сфері кримінального провадження, що відбувається крізь призму системи кримінальних
процесуальних гарантій.

Отже, кримінальні процесуальні гарантії – це передбачені кримінальним процесуальним
законом умови, засоби і способи щодо забезпечення прав учасників кримінального процесу
та їх реалізації, захисту їхніх законних інтересів, а також здійснення правосуддя та виконання
завдань кримінального провадження. Предметом кримінальних процесуальних гарантій є
права та законні інтереси особи, яка є учасником кримінального провадження. Законними
інтересами підозрюваного, підсудного є його найсуттєвіші інтереси, соціально необхідні, що
відображені у нормах права і підлягають захисту за допомогою правових засобів. Зокрема,
гарантіями прав і законних інтересів підозрюваного, підсудного необхідно вважати:
кримінально-процесуальну форму, засади кримінального провадження, права й обов’язки
учасників кримінального процесу, заходи процесуального примусу, судовий контроль на
досудовому розслідуванні, інші засоби, умови і способи (правові норми, санкції, правові
інститути, стадії тощо). Для успішного вирішення завдань кримінального провадження
необхідна відповідальна поведінка всіх учасників процесуальної діяльності з розслідування
кримінальних правопорушень. Іншими словами, виконання обов’язків учасниками процесу,
з одного боку, забезпечує можливість реалізації їхніх прав і законних інтересів, з іншого – є
необхідною умовою для досягнення цілей кримінального провадження.

Процесуальні вимоги до поведінки учасників кримінального провадження, на нашу думку,
складаються з: а) вимог, що пред’являють до процесуальної поведінки осіб, які здійснюють
кримінальне провадження (ч. 2 ст. 9, чч. 1, 2 ст. 11, ст. 92 КПК України); б) прямої заборони
певної діяльності – заборони насильства, погроз (ч. 2 ст. 11 КПК України); заборони катувань
(ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод). Основним способом досягнення
поставленої мети має бути переконання як можливість впливу на особу та її волю; в) примусу
в межах кримінального процесуального закону (ст. 140, ч. 3 ст. 143 КПК України);
г) процесуальних санкцій, що виступають як правозабезпечувальні засоби реалізації приписів
норм права тощо. Вказані механізми та проблеми їхньої реалізації необхідно розглянути
стосовно процесуального змісту ряду засад, що є найбільш значимими для забезпечення
дотримання процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого. Отже, у ст. 3 Загальної
декларації прав людини (далі – Декларація), прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня
1948 року в Паризькому палаці Шайо, закріплене право кожної людини на життя, свободу й
особисту недоторканість. У ст. 9 Декларації вказано про гарантію цього права у контексті



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

106

кримінального процесуального примусу: «Ніхто не може бути підданий арешту, затриманню
або вигнанню». Відповідно до ст. 12 Декларації «Ніхто не може піддаватися втручанню в його
особисте і сімейне життя, посягати на недоторканість його житла, таємницю його
кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від
такого втручання або таких посягань» [2]. Міжнародний пакт про цивільні і політичні права,
ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.73 № 2148-VIII (далі
– Пакт), і Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод (далі – Конвенція)
дублюють проголошені у вказаній Декларації права, розкриваючи їх зміст детальніше і
передбачаючи можливі обмеження, а також гарантії цих прав у контексті боротьби із
злочинністю в цілому і здійснення кримінального провадження зокрема. Наприклад, такі
заходи процесуального примусу, як затримання й арешт, зазіхають на особисте та сімейне
життя не безпосередньо, а внаслідок того, що факт їхнього застосування, стаючи надбанням
гласності, впливає на честь і добре ім’я людини. Тому міжнародно-правові гарантії свободи й
особистої недоторканості особи у кримінальному провадженні одночасно слід розглядати і
як гарантії права на захист її честі та доброго імені. Ст. 17 Пакту і ч. 1 ст. 8 Конвенції дублюють
зміст ст. 12 Декларації. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 19 Пакту кожна людина має право на свободу
шукати, отримувати і поширювати будь-якого роду інформацію усно, письмово або за
допомогою друку. Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 19 Пакту, це право може бути пов’язане зі
встановленими законом обмеженнями, необхідними для поваги прав і репутації інших осіб
[3]. У ст. 8 Конвенції передбачено: «Кожна людина має право на повагу її особистого й
сімейного життя, недоторканність її житла й таємницю кореспонденції. Не допускається
втручання державних органів у здійснення цього права, за винятком випадків, коли це
передбачено законом і необхідно в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки,
громадського порядку й запобігання злочинам, охорони здоров’я або захисту моральності
чи захисту прав і свобод інших осіб» [4]. З тексту процитованих документів вбачається: якщо
Декларація й Пакт обмежуються проголошенням права кожної людини на захист від
незаконних і довільних зазіхань на її приватне життя, то у п. 2 ст. 8 Конвенції вказані випадки,
коли зазначене право може бути обмежене державними органами. Норми міжнародного
права покликані забезпечити недоторканність особистого життя, і практика їхнього
застосування в сукупності утворюють свого роду загальновизнану «Доктрину невтручання».
Пояснюючи цю Доктрину, Європейська Комісія із прав людини у своїй Петиції № 6825/74
визначила, що право на повагу особистого життя є правом на невтручання в особисте життя,
правом жити, як хочеться, без побоювання розголосу подробиць особистого життя. При
цьому право на приватне життя, у свою чергу, припускає наявність у громадянина права
вимагати від держави рішучих дій, спрямованих на забезпечення захисту цього права. Отже,
право на особисте життя включає не лише недоторканність житла, таємницю листування,
телефонних розмов, недопустимість розголосу інтимних подробиць життя, а й право вимагати
від органів влади дій, спрямованих на забезпечення недоторканності особистого життя. Як
видно, право людини на невтручання в його особисте та сімейне життя вказане у міжнародно-
правових документах поряд з такими правами, як право на недоторканість житла, право на
таємницю кореспонденції і право на недоторканість честі і репутації [4, 5]. Таким чином, у
міжнародно-правових документах права особи, що охоплюються правом на особисте і сімейне
життя, отримали закріплення і досить детально регламентовані. Виходячи з аналізу норм
міжнародного права (ст. 14 Пакту, ст. 6 Конвенції) можна виділити ряд обов’язкових мінімальних
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вимог, яких необхідно дотримуватися. До них перш за все слід віднести право вважатися
невинуватим (презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини) та забезпечення
права на захист (бути в терміновому порядку і негайно повідомленим зрозумілою мовою
про характер і підстави затримання; мати достатній час і можливість для підготовки до свого
захисту; захищати себе особисто або за допомогою обраного захисника або, якщо немає
достатніх коштів для оплати послуг захисника, мати призначеного захисника безкоштовно,
якщо цього вимагають інтереси правосуддя). Недотримання хоча б одного положення з числа
обов’язкових мінімальних вимог у всіх випадках розглядається як порушення прав особи. До
складу кримінальних процесуальних гарантій особи належать і ті вимоги, які регламентовані
нормами моралі й відіграють важливу роль для правильного застосування законів. Адже в
кримінальному провадженні питання про захист жертв злочину, а також про винуватість чи
невинуватість особи, яка зазнала кримінального переслідування, а отже, про її честь, свободу,
майно вирішується часом в умовах найгостріших конфліктів. Під час здійснення кримінальної
процесуальної діяльності держава найбільш гостро втручається в особисте життя людини.
Тому обмеження прав особи у ході її здійснення неминуче повинно бути зведене до мінімуму.
Досягнення цієї мети неможливе без ретельного з’ясування і закріплення фактичних та
юридичних підстав проведення слідчих (розшукових) дій, що порушують недоторканність
особистого життя. Іншими словами, перед слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом
постійно виникають питання етичного характеру, пов’язані із здійсненням встановленого
законом порядку провадження слідчих (розшукових) і негласних (розшукових) дій, із
застосуванням різних методів і засобів розслідування кримінальних правопорушень і викриття
винуватих. Важливо, щоб таке втручання існувало лише за необхідності та обґрунтовувалося
нормами законодавства.

Тому розглядаючи кримінальну процесуальну діяльність в аспекті втручання у сферу
особистого життя, підстави отримання таких відомостей її суб’єктами – один із напрямів, що
потребує свого удосконалення. Зокрема, у чинному КПК України не конкретизовані фактичні
та юридичні підстави отримання таких відомостей, не закріплено також і зміст відомостей, що
становлять професійну таємницю, наявна суперечливість між різними галузями, а певні норми
загалом не є адекватними щодо практики їхнього використання, що, у свою чергу, вимагає
проведення комплексного дослідження. Зауважимо, що нині по-різному трактують підстави
отримання відомостей, що становлять особисту, сімейну та професійну таємницю, відсутнє
загальне поняття таємниці, фактично його немає і в юридичній літературі. Щоб визначити
лексичне значення слова таємниця та однокореневих слів, звернемося до словників сучасної
української літературної мови. У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови»
таємницею визнається те, що «приховується від інших, відоме не всім; секрет» [6, с. 1426];
таємний – невідомий, секретний, потайний, притаєний, скритий, нелегальний (який
невизнаний законом) [7, с. 183]; таємно – крадькома [8, с. 441]. Зміст поняття «таємниця»
включає в себе блок секретної або конфіденційної інформації (відомостей), які відомі або
довірені вузькому колу суб’єктів, що особливим чином охороняється законом. Наприклад,
особиста таємниця – це конфіденційна інформація про життя, особисті документи, про зміст
листування, телеграфних повідомлень та телефонних розмов, професійна – конфіденційна
інформація про адвокатську, лікарську, нотаріальну діяльність. Тому, на нашу думку,
таємниця – це охоронювана законом конфіденційна інформація у певній сфері суспільних
відносин, що відома визначеному колу осіб. Детальніше зупинимося на з’ясуванні підстав
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отримання відомостей щодо особистого життя, що становлять особисту, сімейну та
професійну таємницю.

Одним із способів збирання доказів є подання підприємствами, установами, організаціями,
посадовими особами й громадянами предметів і документів, що допоможуть на вимогу
слідчого встановити необхідні в кримінальному провадженні фактичні дані. Зауважимо, що
кримінальний процесуальний закон не передбачає ні підстав одержання певними суб’єктами
кримінального процесу відомостей, що становлять професійну таємницю, ні підстав
одержання даних про особисте життя від громадянина – власника інформації. Доводиться
констатувати, що в КПК України жодних рішень не запропоновано: ні загальні положення, ні
правила збирання доказів не містять процесуальних гарантій у зв’язку з отриманням від
громадян відомостей про особисте життя. З огляду на те, що Конституція України гарантує
право кожного на особисту й сімейну таємницю, такий стан речей не можна визнати
нормальним, адже ці поняття є близькими за значеннями, хоча і не тотожними. Зокрема,
поняття «особиста таємниця» та «сімейна таємниця» в науці використовують як сполучний
термін і вкладають у нього сукупність інформації про: освіту, сімейний стан, релігійність,
стан здоров’я, дату і місце народження, майновий стан та інші персональні дані про особу.

На нашу думку, особиста і сімейна таємниця – поняття не тотожні, хоча вони і тісно
пов’язані між собою. Відмінним, категоріальним означенням виступають тут поняття «особа»
та «сім’я». Відмінності між ними полягають насамперед у тому, що особисте життя
безпосередньо стосується інтересів окремого індивіда, а сімейне життя – інтересів декількох
осіб, які створили сім’ю і перебувають у відносинах, які регулюються Сімейним кодексом
України. У зв’язку з викладеним робимо висновок, що особисту таємницю становлять
відомості про приватне життя конкретної особи, які вона бажає зберегти в таємниці від інших
осіб. Такими відомостями можуть бути відомості про її здоров’я, інтимне життя (зокрема,
наявність позашлюбних інтимних стосунків), хобі, особливості сімейних стосунків (народження
поза шлюбом дитини тощо). Натомість сімейна таємниця – це відомості про приватне життя
члена (членів) окремої сім’ї чи декількох сімей, які він (вони) бажають зберегти у таємниці від
сторонніх осіб. У галузевому законодавстві простежуються різні підходи до визначення кола
учасників, які, згідно із законом, можуть отримати доступ до відповідної інформації. Для
отримання відомостей, що становлять професійну таємницю, необхідне клопотання органів
досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді, суду. До загальних підстав отримання
відомостей про особисте життя, що становлять особисту, сімейну й професійну таємницю,
належить група формальних підстав, серед яких: а) наявність матеріалів провадження;
б) обґрунтована вимога уповноваженої особи з посиланнями на норми законодавства
України.

З цією метою пропонуємо в чинному КПК України закріпити таке положення: «Отримання
відомостей про особисте життя, що становлять особисту, сімейну й професійну таємницю,
від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності здійснюється у
кримінальному провадженні на підставі обґрунтованої вимоги. Учасники кримінального
провадження, яким у зв’язку з виконанням професійних обов’язків стали відомі відомості про
особисте життя, що становлять особисту, сімейну й професійну таємницю, зобов’язані
зберігати ці відомості в таємниці та не допускати їхнього розповсюдження». Відповідно до
нормативних актів, що регулюють діяльність органів досудового розслідування щодо
забезпечення дотримання прав підозрюваних, надані певні державно-владні повноваження, у
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межах яких вони здійснюють свою діяльність. Ці повноваження безпосередньо визначають
форми їхньої діяльності. До них можна віднести: регулятивну, правоохоронну, організаційну,
виховну.

Дії механізму забезпечення залежать саме від цих форм, у межах яких здійснюють
безпосередній процес забезпечення дотримання процесуальних прав підозрюваних, підсудних.
Залежно від конкретних цілей і завдань, формами забезпечення дотримання процесуальних
прав підозрюваних, підсудних є зовнішні прояви взаємоузгодженого функціонування
складових елементів механізму забезпечення, що спрямовані на перетворення закріплених у
законі прав і свобод у дійсність, що відображає забезпечення дотримання процесуальних
прав підозрюваних, підсудних. Механізм організаційно-правового забезпечення дотримання
прав підозрюваних, підсудних розглядається як динамічна система правових та організаційних
елементів, дія і взаємодія яких спрямовані на запобігання порушенням їхніх прав і свобод, на
відновлення у разі порушення. Він містить у собі: охорону прав; захист прав; юридичну
допомогу людині. Щодо організаційної форми забезпечення прав і свобод людини, наші
пропозиції полягають у такому: по-перше, з метою підвищення професіоналізму працівників
щодо забезпечення дотримання процесуальних прав підозрюваних, обвинувачених у системі
професійної підготовки проводити як мінімум раз на місяць освітню роботу щодо змісту
основних положень нормативних актів, що закріплюють права і свободи людини й
громадянина; по-друге, з метою закріплення отриманих теоретичних знань здійснювати
приймання заліків у персоналу поліції щодо основних положень Конституції України з прав і
свобод людини й громадянина, міжнародних та відомчих нормативних актів з цього питання;
по-третє, виділяти достатньо часу для проведення інструктажу слідчих та оперативних
працівників, які залучаються для здійснення кримінального провадження, акцентуючи при
цьому увагу на толерантному ставленні до громадян й дотриманні їхніх прав; по-четверте,
необхідно обов’язково приймати до уваги керівництвом підрозділів дієві пропозиції щодо
поліпшення забезпечення дотримання процесуальних прав підозрюваних, підсудних, оскільки
інколи у підлеглих більше практичного досвіду з цього питання; по-п’яте, слід надавати
можливість працівникам поліції брати участь у телевізійних передачах щодо роз’яснення
громадянам основних прав та обов’язків працівників поліції під час здійснення кримінального
провадження, що, у свою чергу, має на меті досягнення взаєморозуміння між громадянами
та працівниками поліції. Охорона прав і свобод людини є проявом безпосередньої дії охоронних
норм права та організаційно-правової діяльності органів влади.

Ще одна форма організаційного характеру – робота із заявами та повідомленнями осіб,
аналітичними матеріалами моніторингу щодо стану забезпечення дотримання процесуальних
прав підозрюваних, підсудних, спрямована на: активізацію ролі людини у відстоюванні своїх
прав, свобод і законних інтересів та скасування монопольного права держави на охорону її
прав і свобод; формування ефективної адміністративно-процесуальної бази взаємовідносин
людини та посадової особи; створення системи противаг у відносинах людини з державними
органами та їхнім посадовими особами, призначенням якої є створення максимально рівних
умов для нейтралізації правопорушень та зловживань з боку представників влади.

Ступінь забезпечення дотримання процесуальних прав підозрюваних, підсудних є
важливим показником досягнутого суспільством і державою рівня цивілізованості. Створення
належних умов для реального здійснення кожним своїх суб’єктивних прав виступає актуальною
теоретичною і практичною проблемою, що потребує відповідних науково-теоретичних
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досліджень, у центрі яких повинен бути комплекс взаємопов’язаних соціальних та юридичних
чинників. Для втілення прав та свобод людини недостатньо їх лише проголосити. Повинні
мати місце практичне зміцнення та розвиток прав людини, підвищення якості законодавства,
а також формування правової культури, яка, зокрема, включає знання і розуміння прав і
свобод людини, свідоме виконання вимог права, повагу до прав та свобод інших осіб і практичні
навички щодо захисту своїх прав. Крім того, існує нагальна потреба вдосконалювати діяльність
державного апарату, громадських організації та службових осіб, які повинні забезпечувати
реалізацію прав і свобод людини.
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(МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

У статті розглядаються види злочинів, які вчиняються в інформаційному просторі.
Аналізується міжнародна практика у боротьбі з цими злочинами. Окреслюються проблеми
та напрями вдосконалення ефективної боротьби з інформаційним тероризмом та кібер-
тероризмом.

Ключові слова: інформаційний простір, інформаційний тероризм, кібер-тероризм,
інформаційне суспільство, кібер-атаки, інформаційно-комунікаційні технології.

В статье рассматриваются виды преступлений, которые совершаются в
информационном пространстве. Анализируется международная практика в борьбе с
данными преступлениями. Определяются проблемы и направления совершенствования
эффективной борьбы с информационным терроризмом и кибер-терроризмом.

Ключевые слова: информационное пространство, информационный терроризм, кибер-
терроризм, информационное общество, кибер-атаки, информационно-коммуникационные
технологии.

In article types of crimes which are committed in information space are considered. The
international practice in fight against these crimes is analyzed. Problems and the directions of
enhancement of effective fight against information terrorism and a cyber-terrorism are determined.

Keywords: information space, information terrorism, cyber-terrorism, information society,
cyber attacks, information and communication technologies.

Технічний прогрес розвивається настільки стрімко, що деякі його наслідки усвідомлюються
суспільством занадто пізно, коли для виправлення ситуації потрібні вже значні зусилля. Існує
навіть думка, що при переході деякої критичної точки прогрес починає працювати вже на
знищення людства. Така ситуація склалася, наприклад, з екологією і, на жаль, складається і в
області інформаційних технологій.

Поширення тероризму на планеті відбувається в умовах посилення світових інтеграційних
процесів, які супроводжуються прогресом інформаційних технологій.

Сьогодні комп’ютери забезпечують життєдіяльність практично у всіх принципових сферах
діяльності держави. Ці системи функціонують з використанням програмного забезпечення і

© Яцик Т. П., 2017
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відповідно уразливі для шкідливих програм-вірусів, які можуть призвести до феноменальних
наслідків з нанесенням економічного і фізичного збитку порівняно з дією звичайних озброєнь.

Стрімке зростання кількості злочинів, що здійснюються в кібер-просторі, пропорційно
числу користувачів комп’ютерних мереж (за оцінками Інтерполу, темпи зростання злочинності
в глобальній мережі Інтернет є найшвидшими на планеті). Це ще раз підкреслює стан небезпеки
з боку інформаційного та кібер-тероризму [1, с. 140].

Окремі аспекти розвитку та становлення інформаційних відносин, питання здійснення
протидії кіберзлочинності розглядались провідними вітчизняними науковцями:
М. О. Будаковим, В. М. Бутузовим, М. М. Галамбою, Р. А. Калюжним, В. В. Коваленко,
Я. Ю. Кондратьєвим, Б. А. Кормичем, Ю. Є. Максименко, А. І. Марущаком, Г. В. Новицьким,
та іноземними фахівцями: А. Робертом, К. Осакве, Т. Блентаном, Д. Банісаром тощо. Однак
необхідність подальшого наукового пошуку обґрунтовується наявністю прогалин у
національному законодавстві щодо регламентації протидії кібер-злочинності в Україні.

Кібер-тероризм – сукупність дій, що включають інформаційну атаку на комп’ютерну
інформацію, обчислювальні системи, апаратуру передачі даних, інші складові інформаційної
інфраструктури, яка здійснюється злочинними угрупуваннями або окремими особами [2,
с. 231].

Щодо поняття «кібер-злочинність», то під ним розуміють злочинність у традиційному
сенсі цього слова, але яка має місце в мережі Інтернет [3, с. 165]. Н. В. Савчук вважає, що
кібер-злочинність – це поняття, яке охоплює комп’ютерну злочинність та інші зазіхання, де
комп’ютер є знаряддям або способом злочину проти власності, авторських прав, громадської
безпеки, моралі тощо [4, с. 338].

Зростання кількості персональних комп’ютерів та користувачів мережі Інтернет впливає
на криміналізацію дій, пов’язаних з його використанням та збільшення кількості злочинів, що
все більше вчиняються з використанням сучасних інформаційних технологій, і призводить до
доцільності законодавчо регламентувати кримінальну відповідальність за вчинення
кримінальних правопорушень у цій сфері.

Фахівці виділяють такі види атак в Інтернеті: 1) вандалізм; 2) пропаганда; 3) збір інформації;
4) відмова сервісу; 5) втручання в роботу обладнання; 6) атаки на пункти інфраструктури [5].

Підвищений інтерес злочинців до комп’ютерів, комп’ютерних мереж та Інтернету не
випадковий. Унікальність глобальної мережі полягає в тому, що вона не знаходиться у віданні
конкретної фізичної особи, приватної компанії, державної чи громадської організації або
навіть окремої держави. Використання телекомунікаційних мереж дозволяє вчинити злочин,
не виходячи з дому, офісу, не покидаючи межі своєї країни або одночасно з території декількох
держав. Відсутні будь-які форми контролю за інформацією, що відкриває необмежені
можливості для доступу до неї та використовується злочинцями. Зазначене обумовлює
транснаціональний, організований, груповий характер багатьох кібер-злочинів.

Так, за оцінкою окремих вітчизняних і зарубіжних дослідників, рівень латентності
комп’ютерних кримінальних правопорушень становить майже 90 %, а із залишених 10 %
виявлення й розкриття вже вчинених становить лише один відсоток випадків, а в 35 % надає
суттєву допомогу у викритті й розшуку таких злочинів, за якими достеменно встановлено
обставини вчинення кримінального правопорушення.

З метою підвищення ефективності протидії і запобіганню таким кримінальним
правопорушенням у системі МВС України створено спеціальні підрозділи щодо протидії
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кібер-злочинам, що напрацьовують практику з цього напряму організаційної, слідчої,
оперативно-розшукової та іншої діяльності.

У 1992 році такі види злочинів були внесені ООН до списку 14 видів транснаціональних
організованих злочинів. Крім того, в Європі ще у 2001 році було підписано Конвенцію Ради
Європи про злочинність у сфері комп’ютерної інформації, яка в нашій країні більш відома під
назвою «Конвенція про кіберзлочинність», що була ратифікована Україною у 2005 році [6,
с. 30].

Враховуючи невеликий досвід діяльності слідчих і оперативних підрозділів у вказаній сфері
та з метою удосконалення досудового розслідування й оперативно-розшукової діяльності,
вважаємо за доцільне: 1) напрацьовувати дослідження й теоретичні методики і рекомендації
для практики щодо удосконалення збору і процесуального закріплення доказів при досудовому
розслідуванні кібер-злочинів; 2) вносити пропозиції щодо удосконалення національного
законодавства про кримінальну відповідальність щодо криміналізації при виявленні нових
видів кібер-злочинів; 3) з метою підвищення ефективності протидії і запобіганню створити
при підрозділах ОВС з протидії кібер-злочинам сектори аналітичної і технічної розвідки, із
забезпеченням їх потужними комп’ютерними й іншими сучасними інформаційно-технічними
засобами; 4) з метою поширення технічних і процесуальних знань щодо сучасних досягнень
інформаційних й інших інформаційних технологій, можливостей мережі Інтернет тощо
включати в плани роботи МВС України підвищення кваліфікації працівників підрозділів
досудового розслідування й оперативних підрозділів з протидії кібер-злочинам та інших
підрозділів; 5) керівництву МВС України розглянути питання про створення при навчальних
закладах спеціалізованих науково-дослідних лабораторій щодо напрацювання методик
розслідування і викриття кібер-злочинів та розробки проблемних питань чинного КПК України
[6, с. 31].

Враховуючи особливості злочинів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій,
важливе значення для результативності їхнього оперативного документування має взаємодія
оперативного підрозділу внутрішніх справ на всіх рівнях, зокрема із представниками
правоохоронних органів інших країн [7, с. 518–519].

З метою боротьби зі злочинними проявами у мережі Інтернет 23 листопада 2001 року у
Будапешті Радою Європи була прийнята Конвенція про кіберзлочинність.

Для координації зусиль у боротьбі з кібер-злочинами Комісією Євросоюзу була розроблена
узгоджена політика співпраці між державами-членами ЄС та відповідними установами, що
знайшло своє відображення у зверненні Єврокомісії до Європарламенту «Стратегії кібер-
безпеки Євросоюзу: відкритий, безпечний і надійний кібер-простір», де пропонується
розширити співпрацю як на рівні правоохоронних органів окремих країн, так і глобальну
міжнародну співпрацю [8].

Важливим кроком стало прийняття «Директиви про атаки проти інформаційних систем»,
що надало змогу покращити міжнародне співробітництво між судовими органами та поліцією
держав-членів і зобов’язати збирати статистичну інформацію про кібер-атаки і централізовано
направляти її у компетентні органи.

У січні 2013 року був створений і розпочав роботу Європейський центр з боротьби з
кіберзлочинністю, який здійснює свою діяльність під егідою Європолу. Серед перших вагомих
здобутків центру – викриття однієї з найбільших шахрайських комп’ютерних мереж та арешт
11 членів злочинної організації. Ця мережа приносила своїм засновникам близько мільйона
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євро щорічно, використовуючи комп’ютери, що знаходилися у 33 країнах світу, у тому числі
22 країнах Європи.

Питання боротьби з кіберзлочинністю знаходяться й у центрі уваги органів та інституцій
Організації Об’єднаних Націй, зокрема Генеральної Асамблеї, Економічної і Соціальної Ради,
Комісії з попередження злочинності і кримінального правосуддя, конгресів ООН з
попередження злочинності і кримінального правосуддя, рішення яких потребують розробки
шляхів і засобів їхнього вирішення [9, с. 195].

Проаналізувавши досвід роботи поліції багатьох країн світу у сфері протидії
кіберзлочинності, слід зазначити, що цей напрям забезпечується такими основними шляхами,
як покладання додаткових функцій на існуючі підрозділи поліції або створення спеціальних
підрозділів.

Отже, поліція є важливим партнером у співпраці відомств, що займаються боротьбою зі
злочинністю, зокрема кіберзлочинністю, забезпеченням дотримання прав людини,
забезпеченням захисту державних комп’ютерних центрів та комп’ютерних мереж приватного
сектора.

Слід зазначити, що методика розслідування випадків несанкціонованого дистанційного
доступу до комп’ютерних мереж технічно складна, ними займаються спеціалізовані
поліцейські підрозділи. З огляду на небезпеку комп’ютерної злочинності, тенденцію її розвитку
та впливу на світове співтовариство у межах ООН регулярно проводяться симпозіуми з
профілактики і припинення комп’ютерної злочинності.

Необхідно зазначити, що закордонний досвід, безумовно, повинен вивчатися і бути
використаним. Водночас безоглядне перенесення західних стандартів регулювання політичних,
економічних і соціальних процесів без урахування історичних та національних особливостей
далеко не завжди приносить позитивні результати.

Тільки скоординованими зусиллями організацій та відомств, незалежно від форм власності,
шляхом налагодження міжнародного співробітництва, використовуючи сучасні технології
захисту інформації, можна отримати переваги не лише електронного бізнесу, а й інформаційної
революції в цілому, не забуваючи про інформаційну безпеку держави та окремих громадян.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ
В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
У статті розглянуто правові та організаційні аспекти діяльності суду присяжних в

зарубіжних державах. На основі порівняльного досвіду запропоновано внести зміни до
українського законодавства щодо удосконалення діяльності присяжних.

Ключові слова: інститут присяжних, зарубіжний досвід, оптимізація, кримінальне
провадження, суд шеффенів.

В статье рассмотрены правовые и организационные аспекты деятельности суда
присяжных в зарубежных государствах. На основе сравнительного опыта предложено
внести изменения в украинское законодательство по совершенствованию деятельности
присяжных.

Ключевые слова: институт присяжных, зарубежный опыт, оптимизация, уголовное
производство, суд шеффенов.

In article legal and organizational aspects of activities of jury trial in the foreign states are
considered. On the basis of comparative experience it is offered to make changes to the Ukrainian
legislation on enhancement of activities of jurors.

Keywords: institute of jurors, foreign experience, optimization, criminal proceeding, court of
sheffen.

Інститут суду присяжних ефективно функціонує в багатьох країнах світу. На сьогодні відомо
дві моделі суду присяжних: англо-американська (її ще називають класична) та європейська
(суд з розширеною колегією народних засідателів). Перша модель передбачає, що суд
присяжних самостійно, без участі професійного судді вирішує питання про винуватість чи
невинуватість особи, який є обов’язковим для судді. Англо-американська модель збереглась
у США, Великобританії, Іспанії, Бельгії, Австрії, Норвегії, Швейцарії. Європейська модель
об’єднує професійних та присяжних в єдину колегію для спільного вирішення питання факту
та призначення. У зв’язку з цим доцільним видається вивчити зарубіжний досвід з метою
оптимізації інституту присяжних в Україні.

© Моргун С. О., 2017
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Метою наукової статті є вивчення особливостей зарубіжного досвіду суду присяжних у
кримінальному провадженні та надання пропозицій щодо удосконалення законодавства з
цього питання.

Цією тематикою займалися в Україні, організаційні та процесуальні аспекти суду присяжних
розглянуті в роботах Ю. М. Грошевого, І. В. Гловюк, В. Д. Бринцева, А. Б. Войнарович,
В. В. Городовенка, Л. М. Лобойка, С. О. Іваницького, В. С. Канцір, Р. О. Куйбіди,
О. П. Кучинської, В. Т. Маляренка, М. М. Михеєнка, В. С. Кульчицького, В. Т. Нора,
М.В. Оніщука, С. В. Прилуцького, О. Б. Прокопенка, І. О. Русанової, М. І. Сірого,
О. В. Сидорчук, В. І. Теремецького, В. М. Тернавської, В. М. Тертишника, Р. О. Куйбіди,
В. І. Шишкіна, С. Г. Штогуна, О. Г. Яновської та інших вчених.

Українська модель суду з присяжними – це так званий суд шеффенів (від нім. Schцffen),
який є різновидом суду присяжних, історія якого тягнеться до часів Карла Великого (770-і
роки).

На відміну від «класичного» (англо-американського) суду присяжних у суді шеффенів
присяжні розглядають справи разом з професійними суддями, маючи з ними практично
однаковий обсяг процесуальних прав.

Класичний суд присяжних є відокремленою від складу суду колегією, яка вирішує питання
про винуватість або невинуватість особи. Натомість суд шеффенів передбачає участь
присяжних на всіх стадіях судового процесу, включаючи ухвалення вироку.

Зазначимо, що суд шеффенів досить поширений у країнах сучасної Європи. Так, він діє у
кримінальному процесі Німеччини (у складі трьох суддів та двох присяжних), Франції (у
складі трьох суддів та дев’ятьох присяжних), Греції (у складі трьох суддів та п’ятьох присяжних),
Австрії (у складі двох суддів та двох присяжних), Швеції (у складі трьох або чотирьох суддів та
двох або трьох присяжних) тощо.

Шеффенами називають непрофесійних суддів, що з німецької мови перекладається як
«член суду», «засідатель». Проте справи розглядаються не лише присяжними. Так, у Німеччині
в місцевих судах справи про дрібні злочини розглядаються суддею одноособово або двома
суддями разом з двома шеффенами. В окружних судах справи про тяжкі злочини
розглядаються трьома суддями і двома шеффенами. Шеффени мають повноваження,
аналогічні присяжним, але рішення приймають разом з професійними суддями [2, с. 484–485].

Варто зупинити увагу на діяльності суду присяжних у країнах Європи. Зокрема, суд
присяжних у Франції було запроваджено з прийняттям Конституції 1791 року. Не маючи
можливості скасувати суд присяжних у Франції взагалі, Наполеон надав йому кримінально-
процесуальним кодексом 1808 року «однобічно інквізиторського характеру». У цій державі
суд присяжних проіснував 150 років, до фашистської окупації. У 1941 році нацистським
режимом були скасовані самостійні колегії присяжних. Вироки виносилися судами у складі
трьох професійних суддів і шести засідателів.

Після звільнення Франції уряд Ордонансом від 25 лютого 1945 року узаконив фактичну
ліквідацію суду присяжних, залишивши лише його назву, і збільшивши кількість засідателів з
шести до семи. Кримінально-процесуальний кодекс Франції 1958 року підтвердив ліквідацію
цього суду, знову збільшивши кількість засідателів до дев’яти.

У Німеччині суди присяжних були створені у 1848 році. Закон про судоустрій 1877 року
закріпив діяльність суду у складі трьох суддів і 12 присяжних, об’єднаних у дві самостійні
колегії, з роздільним вирішенням питань про винуватість та призначення покарання. Спроба
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ліквідації суду присяжних була зроблена у 1873 році, коли німецький уряд мав намір замінити
суд присяжних великим судом шеффенів.

Зазначимо, що у південних державах німецького союзу населенням організовувався збір
коштів на утримання присяжних, оскільки централізоване фінансування було припинено. У
тих же місцевостях, де справи про політичні злочини не належали до компетенції цього суду,
населення до реформування суду судової системи ставилося нейтрально.

У період фашизму в галузі кримінального процесу та судоустрою знову були проведені
радикальні заходи. Постановою від 1 вересня 1939 року юстиція була переведена на режим
роботи в умовах воєнного часу. Цією постановою було ліквідовано суди шеффенів і так звані
суди присяжних. І хоча в 1950 році на території ФРН був відновлений у дії кримінально-
процесуальний кодекс 1877 року, в новій редакції суд складався з трьох суддів і шести присяжних,
об’єднаних в єдину колегію.

Відповідно до ч. 3 ст. 31 КПК України кримінальне провадження в суді першої інстанції
щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється
колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого –
судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Виходячи з вищесказаного в зарубіжних країнах до правосуддя залучається більша кількість
присяжних. На нашу думку, такий варіант є правильним, адже більше коло людей має змогу
краще оцінити ситуацію, перебороти переживання та інші емоції, в результаті чого прийняти
правосудне рішення. Тому нам видається доцільним збільшити кількість присяжних, які беруть
участь у судовому засіданні, з трьох до шести.

В Австро-Угорщині суди присяжних були введені у 1873 році. Після розпаду імперії у 1918
році діяльність судів присяжних продовжувалася не лише у Австрії, а й у деяких новоутворених
державах.

На підставі відновленої у грудні 1945 року Конституції Австрійської республіки, за якою
народ повинен брати участь у здійсненні правосуддя за тяжкими кримінальними справами, а
також політичними злочинами, питання про винуватість обвинувачуваного вирішують
присяжні.

Порядок винесення вердикту в Австрії досить сильно відрізняється від такого порядку у
Великобританії, що пов’язано з їхнім більш вагомим процесуальним положенням. У випадку
неясності, неповноти або суперечливості висновку засідателів перед ними можуть бути
поставлені додаткові питання. Однак у цьому випадку справа відновляються. Таким чином,
КПК Австрії, не заперечуючи сутності суду присяжних, тобто ухвалення рішення про долю
обвинуваченого окремо від професійних судів, дозволяє більш повно розкрити його
можливості, надає право присяжним приймати рішення фактично повним обсягом [4].

Варто розглянути досвід англо-американських держав щодо діяльності присяжних. Так,
судді в США або обираються, або призначаються. В усіх випадках їхні кандидатури мають
бути попередньо схвалені керівниками правлячої в штаті партії.

З участі присяжних найважчі кримінальні справи розглядають окружні федеральні суди і
суди загальної юрисдикції. Процедура вирішення кримінальних справ у суді присяжних
складається з таких етапів: пред’явлення обвинувачення, формування журі присяжних (малого
журі), дослідження доказів і промови сторін; слово судді присяжним, вердикт присяжних,
резолюція і вирок судді.
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Зазначимо, що якщо обвинувачений визнав себе винуватим, присяжні до участі у вирішенні
справи не залучаються і суддя виносить вирок. Перед призначенням покарання суддя може
допитати свідків про обставини, які пом’якшують або обтяжують вину обвинуваченого, але
не про його винуватість. У деяких штатах визнання обвинуваченим своєї вини не усуває
судового розгляду, коли йому загрожує смертна кара або інше суворе покарання [5, с. 1118].

Кримінальне процесуальне право США передбачає можливість своєрідної «торгівлі» між
стороною обвинувачення й обвинуваченим, який за згодою обвинувача має право визнати
себе винним у вчиненні менш тяжкого злочину, ніж той, який указаний в обвинувальному
акті або заяві про обвинувачення. Це так звані «угоди про визнання вини». Так, у США в 90
відсотків кримінальних справ обвинувачені визнають свою вину. Приблизно 50 відсотків
зізнань – результат домовленості між обвинувачем і прокурором.

Проте якщо обвинувачений винним себе не визнав, суддя надає йому деякий час (як
правило, це не менше двох діб) на підготовку до судового розгляду. Після закінчення цього
терміну суд приступає до формування суду присяжних. Варто сказати, що обвинувачений
може відмовитися від суду присяжних, якщо йому не загрожує смертна кара або інша сувора
міра покарання. Випадки такої відмови досить поширені. У більшості випадків за участі
присяжних розглядаються лише близько 10 відсотків кримінальних справ.

До складу малого журі входить 12 осіб, у судах деяких штатів – 6 осіб. Скорочення кількості
присяжних можливе й за згодою сторін.

За законом, прийнятим конгресом США у 1968 р., присяжними у федеральних судах можуть
бути лише громадяни США, які досягли 21-річного віку й проживають у місцевості, де
проходить судовий розгляд, не менше одного року. Варто зазначити, що розширення вікового
цензу більшою мірою сприяло б участі громадян при здійсненні правосуддя та дозволило
суддям залучати більше коло осіб до здійснення судочинства.

Список присяжних для того чи іншого суду складають за його дорученням шерифи,
констеблі, судові клерки та їхні помічники. Для відбору кандидатур користуються списками
виборців або платників податків, адресними й навіть телефонними книгами.

Як і в українському законодавстві, присяжних викликають більше, ніж вимагається, бо
деякі з них можуть бути відведеними, а для великих справ викликаються і запасні присяжні.

Кожен присяжний допитується і якщо його кандидатура не відводиться, займає місце на
лаві присяжних, склавши попередньо присягу. Після принесення присяги починається судовий
розгляд.

Варто зазначити, що суддя має досить великі повноваження. Він одноособово вирішує
такі важливі питання, як належність і допустимість доказів, має право відхилити клопотання і
зняти будь-які запитання сторони.

Після закінчення судового розгляду суддя звертається до присяжних. У ньому він надає
вказівку стосовно правових норм, які підлягають застосуванню у певній справі, і ті пояснення
стосовно достовірності й значення доказів, які, на його думку, необхідні для правильного
вирішення справи.

Вислухавши суддю, присяжні під наглядом посадової особи видаляються до нарадчої
кімнати, вони мають право брати письмові й речові докази та письмові інструкції судді.

Вердикт – обвинувальний чи виправдувальний – проголошується публічно. У справах
про злочини, за які передбачена смертна кара, він виноситься одноголосно. В інших справах
вимагається більшість у 5/6, 2/3 голосів та ін., залежно від тяжкості кримінального
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правопорушення. Вердикт присяжних є дійсним лише тоді, коли він прийнятий суддею і
занесений до протоколу судового засідання. Суддя має право запропонувати присяжним
повторно обговорити лише обвинувальний вердикт.

У деяких штатах присяжні вирішують питання не лише про вину, а й про міру покарання.
Суддя, відповідно до вердикту, у відкритому засіданні виносить ще й резолюцію про

визнання судом винуватості чи невинуватості, яка також заноситься до протоколу. Така
резолюція виноситься судом і у справах, які розглядаються без участі присяжних. Потім суддя
постановляє вирок, тобто визначає й оголошує покарання обвинуваченому, який заноситься
до протоколу, причому не обов’язково, щоб вирок ухвалювався відразу ж після вердикту
присяжних. Це може відбутися і через деякий час після суду, як правило, в межах двотижневого
терміну.

При виборі міри покарання суддя користується доповіддю про особу обвинуваченого,
складеною посадовою особою служби нагляду за умовно засудженим або іншим чиновником,
який працює при суді. У ній містяться дані про минулі арешти, приводи, судимості, сімейний
стан, освіту, роботу, репутацію та інші відомості, які одержує посадова особа з державних
архівів у результаті опитування обвинуваченого та інших людей [4, с. 64–65].

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що враховуючи зарубіжний досвід,
потрібно розглядати як позитивні, так і негативні риси функціонування інституту суду
присяжних, перш ніж запроваджувати його в національній судовій системі, але якщо
запровадження цього інституту розглядати з позиції розбудови громадянського суспільства,
то такий інститут є, звичайно, необхідним правовим елементом.
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International cooperation in the field of criminal proceedings is an integral part of the proper
performance of its tasks. The value of such cooperation is difficult to overestimate, as only through
joint actions of the various member states of the international community the inevitability of
punishment the perpetrator of a criminal offense can be ensured [7].

The issue of extradition was explored by such scientists such as A. Abashidze, M. Bassiuni,
S. Bedi, A. Boitsov, R. Valeyev, G. Vasilyev, S. Vyhryst, C. Wyngaert, L. Halenska, V. Grebenyuk,
G. Gilbert, N. Zelinsky, A. Cassese, N. Kostenko, S. Kravchuk, S. Lyhova, I. Lukashuk,
M. Pashkovskyi, M. Svystulenko, M. Smirnov, N. Safarov, M. Plachta, K. Poulet and others.

Institutes of extradition are governed by Chapter 44 of the CPC of Ukraine “Surrender of
Persons Who Have Committed Criminal Offense.” According to the CPC of Ukraine, during the
process of extradition competent authorities of particular countries enter international relations,
which factual basis can the extradition crime, committed by a citizen of one of these states, the
international treaty. In other cases, the international relations can be based on reciprocity. The
independence of this institution is caused by the peculiarities of subjects entering the international
relations concerning the issues of extradition. In Ukraine, these subjects are the General Prosecutor’s
Office and the Ministry of Justice.

Considering the issues related to the procedure of surrender of persons who have committed
criminal offense, which are topical due to the of international and national crime growth, it should
be noted that that these issues are regulated by multilateral conventions, including the 1993 Minsk
Convention on Legal Aid and legal relations in civil, family and criminal cases; 1957 European
Convention on Extradition [1]; Model Treaty on Extradition, adopted by General Assembly
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Resolution 45/116 on December 14th 1990; bilateral and also bilateral agreements on legal assistance
from Ukraine. Similar issues relating to extradition are present in the conventions on combating
certain forms of crime. For example, in the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances [2], the 1979 International Convention against the
Taking of Hostages [8], the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment[3], the 1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated
Personnel [4] and others. If there is no treaty on legal assistance or extradition between Ukraine
and a foreign country, cooperation issues are resolved on the principles of international law
through international comity and reciprocity. Multilateral conventions and bilateral agreements
that have a broader subject of regulation and specific provisions which govern the issuing entity
can serve as the legal basis for extradition. Bilateral conventions concluded under the protection
of the United Nations (the 2000 UN International Convention against Transnational Organized
Crime) may be taken as an example.

Based on the analysis of international law and national legislation, the national and federal
relations specialist Vyacheslav Mikhailov identified the following characteristics of the extradition
institute: first, in his opinion, this institution is complex because it is based on the interaction of the
rules of two separate legal systems – international and domestic law; secondly, it applies only to
private individuals who have committed a criminal offense; third, it is applied in the relations of
cooperating states, or for prosecuting persons who have committed a criminal offense, or for
applying court-appointed criminal penalties to them; Fourth, it includes not only the direct transfer
of the offender from one state to another, but also check of grounds for extradition, detention and
arrest of the offender (and, where appropriate, the previous investigation) prior to act of transferring
in the procedural fashion; Fifthly, it is established and implemented when the specific states as the
main subjects of international law and sovereign entities consider the use of this institution
acceptable in the fight against international and national criminal offenses [9, p. 304].

Some aspects of Mikhailov’s definition of extradition institute’s traits should be taken into
account, as the extradition institute provides certainty of punishment and allows implementing it
on an international level, despite the territorial delimitation and jurisdictions of different states.

Is worth paying attention to the consistency and execution of proceedings within the
international cooperation, particularly, relying on Chapter 22 “Suspension of pre-trial investigation”,
it should be noted that before forming and sending a request for extradition of the individual,
notifying him/her officially about suspicion and conducting an appropriate pre-trial investigation
is obligatory, because it is the driving factor that allows performing all official proceedings against
the offender. By notifying a person about suspicion we automatically have the right to apply all the
proceedings to him/her, but with regard to the question that we raise, the extradition request may
be composed with violation of the law. We try to say that when we have a potential suspect, we do
not have the right to form a request for extradition against him/her without sufficient evidence.
Regarding the timing, there is also an important point missed.

Thus, according to article 278 of the CPC of Ukraine, the notification of suspicion is handed
over to a suspect on the day of its drafting by an investigator or prosecutor, and in the case of
failure of its delivery, it must be handed over in the manner prescribed in the CPC of Ukraine.
Written notification about suspicion is handed over to a detainee within twenty-four hours since
detention [5]. In other words, if the person has not received a notification about suspicion after
twenty-four hours of detention, he/she has to be immediately released.
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The date and time of notifying the suspect about suspicion and the legal qualification of the
criminal offense, in the commission of which this person is suspected, are promptly added to the
Unified Register of pre-trial investigations by the investigator or prosecutor, with the indication of
a correspondent article from the CPC of Ukraine.

If the law enforcement authorities have only twenty-four hours for the objective investigation
of criminal offenses and notifying a person about suspicion, what gives us the ability to continue
operating within our laws? Can we form the extradition request against this person? An important
element of our question is a notification about suspicion itself. If we are talking about a criminal
offense which does not require international cooperation and fits into the framework of our laws,
then the question of a criminal offense that took place in our country, with an offender fleeing
abroad, creates a certain discomfort in the conducting of procedural actions. Namely, the timing of
notification about suspicion becomes an issue. When forming a written request for extradition to
Ukraine, there has to be a certificate pointing at a criminal offense that was committed by this
person, or a certificate of proof, which confirms the guilt of this person. But the fact remains that
until a person is not officially notified about suspicion, such actions are considered unacceptable
because this leads to a violation of our national legislation and international principles.

In this case, it is necessary to determine if there is a legal aid treaty (agreement) with this
country, whether this country collaborates with Interpol, how to contact this country (or should
we address the General Prosecutor’s Office to establish contacts for the purpose of investigation
in another country, or such issue must be solved with the help of both General Prosecutor’s Office
and the Ministry of Justice in case of reciprocity, within the framework of so-called international
politeness). According to the CPC of Ukraine, the contacts are established via both General
Prosecutor’s Office and Interpol Bureau to duplicate and accelerate the execution of the request [8,
p. 20].

In the same way, the questions of sending of international requests (orders) for extradition are
solved. However, it should be noted that the right of extradition is the sovereign right of each state
and the amount of soluble organizational and legal issues (obligation of extradition, the boundaries
of prosecution, procedural order of extradition, transit of individuals, etc.) is much broader than in
the case of sending of international requests (letters) and orders [10, p. 304].

When considering our question it is appropriate to draw attention to the suspension of the
pre-trial investigation, which requires international cooperation.

According to part 1, article 280 “Reasons for and procedure of suspension of pre-trial
investigation” of the CPC of Ukraine, the pre-trial investigation may be suspended after a person
has been notified about suspicion in the following cases:

1) If the suspect falls seriously ill, which precludes him from participating in criminal proceedings,
provided his illness is confirmed by the corresponding medical report;

2) If the suspect absconds (hides from the investigation and judicial bodies) with the view of
avoiding criminal liability, and his whereabouts are unknown;

3) If there is a necessity to carry out procedural actions within the framework of international
cooperation [5].

Paragraph 3 of part 1, article 280 of the CPC of Ukraine introduces a new reason for suspension
of the pre-trial investigation, which has not been used in the national criminal procedural law
before, the suspension of the pre-trial investigation in the case of an execution of proceedings
within the framework of the international cooperation.
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Suspension of investigation on this basis is possible under the following conditions:
a) The person must be notified about suspicion;
b) If the execution of proceedings within the international cooperation is necessary.
According to the article 542 of the CPC of Ukraine, International cooperation in criminal

proceedings shall be the taking of measures necessary in order to provide international legal
assistance through serving documents, conducting certain procedural actions, extradition of
individuals who have committed criminal offences, provisional transfer of persons, taking over of
criminal prosecution, transfer of sentenced persons, and enforcement of sentences. An international
treaty of Ukraine may provide for other forms of cooperation in criminal proceedings than are
specified in this Code.

The position of the General Prosecutor’s Office concerning this article is quite laconic: “The
conduction of proceedings within the international cooperation provides addressing the foreign
competent authority with a request for legal assistance and has no relation to the process of
extradition of individuals”.

The position of the Ministry of Justice of Ukraine on this issue is broader and more justified. In
particular, in a letter to the Ministry of Justice it is stated that the issue of international cooperation
in criminal proceedings are governed by Section IX of the CPC of Ukraine, the article 542 of which
stipulates that international cooperation in criminal proceedings lies in taking the necessary measures
to provide international legal assistance through handing over of documents, performance of
certain procedural actions, extradition of individuals who have committed criminal offenses,
temporary extradition of persons taking over the criminal prosecution, transfer of sentenced persons
and execution of sentences.

Thus, according to paragraph 2 part 1 of article 541 of the CPC of Ukraine, extradition – the
surrender of a person to a state the competent authorities of which search for this person for
prosecuting or serving a sentence.

Extradition includes: 1) sending official request for establishing whereabouts of the person
sought in the territory of the requested state and for surrender of such person; 2) verification of
circumstances which are likely to hinder the surrender; 3) taking decision on the request; actual
transfer of such person into jurisdiction of the requesting State.

The position of the General Prosecutor’s Office adheres to many scientists, according to which
the decision to suspend the investigation can be taken only when the foreign competent authority
in accordance with Article 552 CCP Ukraine sent a request for legal proceedings. This opinion is
shared by the authors of the scientific comments of the CPC of Ukraine. In their view, in accordance
with paragraph 3 of part 1 of Article 280 CPC of Ukraine, the pre-trial investigation may be suspended
if there is a necessity to carry out procedural actions within the framework of international
cooperation. We are speaking about execution proceedings within the framework of international
legal assistance. Under Article 541 CCP Ukraine, international legal assistance is conducting
procedural actions by competent authorities of one State, execution of which is required for pre-
trial investigation, trial or enforcement of sentence delivered by a court of another State or an
international judicial institution.

However, the suspension of the pre-trial investigation on this point is not possible in case of
extradition of an individual. The decision to suspend the investigation can be taken only when the
foreign competent authority sent a request to conduct proceedings according to article 552 of the
CPC of Ukraine.
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It can be noted that the question of extradition is decided via the combination of territorial
principle (the place of the criminal offense and the location of the offender) and nationality of the
person, but the decisive factor for extradition is a nationality principle, when not territorial, but
personal responsibility principle is implemented.

So, in conclusion, we propose to supplement the list of documents required for forming a
request to extradite the requested person that will have a positive effect on the process of extradition.
We also consider it appropriate to extend the term of notification about suspicion, the pre-trial
investigation of which requires international cooperation, from twenty-four hours to seventy-two
hours, which will allow law enforcement to make a proper assessment of the evidence and form a
request for sending to competent authorities.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ
ПОДАТКОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ

В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Стаття присвячена визначенню ефективності дії податково-процесуальних норм в

українському законодавстві.  Розглянуто підходи та зарубіжний досвід до визначення
ефективності правових норм. Обґрунтовано необхідність забезпечення якісної оцінки
ефективності чинного процесуального податкового законодавства. Запропоновано
надати Державній фіскальній службі України повноваження щодо проведення оцінки
ефективності дії податково-процесуальних норм в українському законодавстві.

Ключові слова: процесуальна норма податкового права, ефективність дії норми,
правова захищеність.

Статья посвящена определению эффективности действия налогово-процессуальных
норм в украинском законодательстве. Рассмотрены подходы и зарубежный опыт к
определению эффективности правовых норм. Обоснована необходимость обеспечения
качественной оценки эффективности действующего процессуального налогового
законодательства. Предложено предоставить Государственной фискальной службе
Украины полномочия по проведению оценки эффективности действия налогово-
процессуальных норм в украинском законодательстве.

Ключевые слова: процессуальная норма налогового права, эффективность действия
нормы, правовая защищенность.

The article is devoted to the determination of the effectiveness of the tax procedural norms in
the Ukrainian legislation. The authors reviewed the approaches and international experience
to determine of the effectiveness of the law. Necessity of providing a qualitative assessment of the
effectiveness of existing procedural tax norms are grounded. The authors suggest to authorize
State Fiscal Service of Ukraine to assess the efficiency of tax procedural norms in the Ukrainian
legislation.

Keywords: procedural norms of tax law, the effectiveness of the rules, legal security.
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Досить складною проблемою як для науки, так і законотворчої та практичної діяльності
залишається визначення того, наскільки ефективною є дія процесуальних норм податкового
права. Як відомо, останні роки в Україні були окреслені різними податковими реформами,
значна частина з яких охопила процесуально-правове підґрунтя податкової сфери. При цьому
жодних конкретних інформаційний відомостей про ефективність кожної з прийнятих норм
немає.

Варто відмітити, що прийняття будь-якої норми податкового права не обмежується
врегулюванням податкових правовідносин. Мета, з якою норма приймається та вводиться в
дію, значно ширша та виходить за рамки традиційних уявлень. Дія податкової правової норми
має сприяти поліпшенню економічного добробуту держави, її наближенню до позитивного
міжнародного досвіду законодавчого регулювання правовідносин, і, звичайно ж,
забезпечувати захист прав та законних інтересів платників податків.

Питання податково-процесуальних норм було підняте у роботах вітчизняних дослідників
І. Є. Криницького та Ю. В. Боднарука. Однак проблематика ефективності дії податково-
процесуальних норм у різних працях, як правило, зводилася тільки до вивчення певної групи
цих норм (норм певних видів податкових процедур чи проваджень).

У межах податкових досліджень аналіз категорії «ефективність» проходив у контексті
визначення ефективності податкового аудиту [16]; податкової системи [3]; фіскальної
ефективності податку на додану вартість [1]; податкового адміністрування [15]; податкового
контролю [5].

Як відомо, в економічній теорії поняття ефективності пов’язують з ефектом (певною
формою результату) або розглядають як співвідношення результату та витрат, доводячи, що
ефективність є завжди позитивною величиною, яка характеризує приріст результатів у
співвідношенні із засобами їхнього досягнення [9, с. 9]. У сфері юриспруденції ефективність
права трактують як результативність правових норм щодо запланованих цілей [7]; ступінь
досягнення законом поставленої мети [10, с. 7].

Також окремі дослідники позиціонують на тому, що ефективність законодавства є
результативною характеристикою його дії та означає здатність закону вирішувати відповідні
соціально-правові проблеми. Так, на переконання М. Г. Кравченка, загальна ефективність
законодавства забезпечується трьома аспектами: а) ефективністю самого закону;
б) ефективністю розпорядчо-виконавчої діяльності, що сприяє конкретизації норм закону на
підзаконному рівні; в) ефективністю діяльності застосування положень закону спеціальними
суб’єктами [6, с. 194].

З огляду на вищевикладене, одним з підходів до визначення ефективності дії податково-
процесуальних норм є співвідношення мети, з якою вони прийняті, та досягнутими
результатами, обумовленими їхнім прийняттям. Таке твердження видається коректним з позиції
«високого» призначення процесуальної норми, а саме: не просто встановлювати певний
порядок вчинення дій, а забезпечувати удосконалення певного процесу.

Обумовленість мети процесуальних норм полягає у такому. По-перше, беручи до уваги
сутність та призначення податкових процесуальних норм, вважаємо, що однією із цілей їхнього
існування є оптимізація часових та економічних затрат на вчинення певних процесуальних
дій, зокрема,  платником податків. Крім того, мета процесуальної норми випливає із
загальноприйнятого уявлення про те, що платник податків повинен затрачати мінімум часу
та ресурсів на обрахування та сплату обов’язкових платежів. По-друге, підвищення зручності



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

128

податкового адміністрування та реалізація принципу процесуальної економії. Незважаючи
на те, що податкове адміністрування залежить від методів та засобів здійснення податкової
справи, процесуально-правове супроводження прийняття управлінських рішень
контролюючими органами не може стояти осторонь податкових процедур. Тобто процесуальні
норми не просто регламентують систему процедур податкового адміністрування, а й рішення
контролюючих органів повинні бути прийняті на основі встановленої процедури, яка час від
часу також потребує удосконалення виходячи із завдань та викликів навколишнього податкового
середовища.

По-третє, процесуальні норми податкового права є одним із засобів впливу на вирішення
протиріч, що виникають у податковому праві. Шляхом верифікації податкової практики
процесуальні норми здатні найшвидшим чином відшукати існуючі в системі проблеми, колізії,
у результаті яких виникають спори та конфлікти. Прийняття нових процесуальних норм на
заміну недосконалених і є продуктом удосконалення законодавства.

По-четверте, за їхньою допомогою цілком імовірно не тільки підвищити якість правової
захищеності платників податків, а й попередити можливі ризики у цьому напрямі. У такому
разі оцінку рівня ефективності процесуальної норми щодо захищеності платників податків
можливо здійснювати шляхом підрахунку кількості звернень чи оскаржень рішень
контролюючих органів у конкретному випадку.

По-п’яте, з урахуванням вищенаведеного, не можна заперечувати загальну мету
процесуальної норми – оптимізацію оподаткування.

Враховуючи вищевикладене, загальна мета полягає у тому, щоб забезпечити реалізацію
матеріальних норм податкового права шляхом прийняття відповідної/відповідних
процесуальної/процесуальних норм.

Візьмемо для прикладу п. 42.4. ст. 42 ПК України, де визначено, що з платниками податків,
які подають звітність в електронній формі, листування з контролюючими органами може
здійснюватися засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог
закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Крім того,
закріплено, що на вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі,
контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі
протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або
електронній формі) платника податків [12].

Зміст цієї норми переконливо засвідчує наявність альтернативної форми листування
(письмової або електронної) між окремими категоріями платників податків та контролюючими
органами. Для податкового процесуального законодавства така норма стала новацією,
прийняття якої обумовлено внесенням змін до ПК України Законом України
від 07.07.2011 № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України  щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу
України» [14].

При цьому, як визначалось у пояснювальній записці до проекту вказаного закону, його
прийняття необхідне для врегулювання найбільш нагальних проблемних питань, що виникають
при застосуванні положень Податкового кодексу України та негативно впливають на діяльність
платників податків. Метою та завданнями цього акта є усунення  законодавчої невідповідності
у частині визначення прав та обов’язків суб’єктів господарювання – платників податків та
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органів контролю, дотримання суб’єктами господарювання вимог іншого законодавства,
контроль за виконанням  якого покладено на  податкову службу [13].

Отже, мета, що ставиться при прийнятті матеріальних чи процесуальних приписів, зводиться
до того, щоб в цілому поліпшити існуючу податкову систему та забезпечити оптимальність
оподаткування, не упускаючи при цьому питання важливості забезпечення прав та законних
інтересів платників податків. Податково-процесуальна норма є одним із інструментів,
націлених на мінімізацію ресурсних затрат та сприяння зручності коригування податково-
процесуальної поведінки платників податків та контролюючих органів.

Погодимося з твердженням, що проблема ефективності законодавства повинна розглядатися
в декількох площинах. При цьому необхідно враховувати різні аспекти, зокрема внутрішній,
національний, зовнішній та навіть зовнішньоінтеграційний, пов’язаний з імплементацією в
законодавство України міжнародних стандартів [11].

Для визначення ефективності податкового процесуального законодавства можна
використати рекомендовані А. К. Мусаєвою підходи до визначення ефективності законів.
Перший – порівняння мети та результату дії закону. Другий – вимірювання реального «зсуву»,
що стався у суспільному житті до і після прийняття норми закону [10].

Проте оцінити реальну ефективність дії податково-процесуальних норм в українському
законодавстві надзвичайно складно. Це пояснюється специфікою податкових процесуальних
норм, а також відсутністю в Україні спеціалізованих інститутів, діяльність яких безпосередньо
була б націлена на визначення ефективності податково-процесуальних приписів. Проте в
ракурсі другого підходу до оцінки ефективності цілком імовірно здійснення її шляхом окремого
аналізу податкових процедур та їхніх результатів в еквіваленті статистики, наприклад
співвідношення кількості спорів, звернень, співвідношення часу на реалізацію податкових
процедур, задоволеність податковим сервісом платниками податків. Прагматичний метод
оцінки ефективності дії податкової процесуальної норм пов’язаний з формальною можливістю
її багаторазового використання.

Так, О. В. Дьомін наполягає на впровадженні шаблонності у формалізації процесів
правоперетворення. Іншими словами, ефективність дії процесуальних норм та їхня можливість
бути регулятором суспільних відносин і засобом соціального контролю спрацьовує тільки в
тому випадку, якщо норми представляють собою чіткі, досить певні й однозначні формули
належної або можливої поведінки; рихлість і розпливчастість, невизначеність і неоднозначність,
нечіткість і аморфність процесуальних норм позбавляють їх властивості бути регулятором
поведінки [2, с. 26].

Зворотній метод оцінки ефективності дії податкової процесуальної норм полягає у
формальній можливості кореляції майбутньої поведінки суб’єктів процесуальних
прововідносин у випадку появи загрози виникнення конфлікту чи спору або іншого
небажаного результату у процесі реалізації податкового обов’язку.

На нашу думку, цікавим вбачається досвід Швеції, де ефективності дії законів надається
перспективна та ретроспективна оцінка. Першочергово при перспективній оцінці вирішуються
питання про те, чи буде запропонований закон ефективним? Які заходи необхідні для
забезпечення достатнього рівня його ефективності? Чи необхідний відповідний орган з
контролю за виконанням закону? Щодо ретроспективної, то після певного часу з моменту
прийняття закону можуть проводитися дослідження, метою яких є виявлення його
ефективності. Такі дослідження проводяться, у першу чергу, відповідним міністерством або
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міністерствами. Крім того, ретроспективну оцінку закону може проводити  спеціальний
комітет. На органи, які  уповноважені контролювати виконання закону, покладено обов’язок
доповідати про те, як працює закон, та надавати пропозиції щодо його вдосконалення [8].

У Німеччині для визначення ефективності законів використовуються сучасні методи оцінки,
зокрема контрольні списки, симуляції (випробування), тести й експериментальне
законодавство. Свою позицію щодо ефективності законодавства викладають міністерства та
суди, торговельні палати. Також вважається цінною оцінка законодавства, надана адвокатами
[4].

В Україні, на жаль, відсутня системність у забезпеченні оцінки ефективності діючого
процесуального податкового законодавства, а відтак, нагальною є необхідність вирішення
цієї проблеми, зокрема з урахуванням позитивного досвіду Швеції та Німеччини, шляхом
забезпечення належної перспективної та ретроспективної оцінки процесуальних норм
податкового права. Також є важливим надання повноважень Державній фіскальній службі
України для проведення оцінки ефективності дії податково-процесуальних норм в українському
законодавстві.

Враховуючи викладене вище, можемо стверджувати, що ефективність дії податково-
процесуальних норм має вплив на розвиток податкової системи, якість оподаткування та
забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків. Зміст ефективності дії
податкових процесуальних норм виражається у співвідношенні мети, з якою вони прийняті,
та досягнутими результатами, обумовленими їх прийняттям.
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Стаття присвячена аналізу ключових етапів розвитку правового регулювання
запобіганню міжнародному подвійному оподаткуванню з огляду на посилення процесів
глобалізації. Розглянуто еволюцію податкових угод, що укладалися з метою гармонізації
податкового законодавства у сфері розроблення заходів щодо усунення подвійного
оподаткування.

Ключові слова: подвійне оподаткування, глобалізація, фіскальні юрисдикції, податкова
конвенція.

Статья посвящена анализу ключевых этапов развития правового регулирования
предотвращения международного двойного налогообложения с учетом усиления
процессов глобализации. Рассмотрена эволюция налоговых соглашений, что заключались
с целью гармонизации налогового законодательства в сфере разработки мероприятий
по устранению двойного налогообложения.

Ключевые слова: двойное налогообложение, глобализация, фискальные юрисдикции,
налоговая конвенция.

This article analyzes the key stages of the legal regulation of the international double
taxation prevention with a view to strengthening the processes of globalization. The evolution
of tax agreements concluded with a view to harmonizing tax legislation in the field of action to
eliminate double taxation.

Keywords: double taxation, globalization, fiscal jurisdiction, tax convention.

На сучасному етапі розвитку суспільних відносин одним із найважливіших правових
завдань держави є вирішення проблеми подвійного оподаткування, яка набуває все більшої
актуальності у зв’язку із iнтеграцiйними процесами у мiжнародне спiвтовариство. Складність
проблеми уникнення подвiйного оподаткування обумовлена також і тим, що вказані вiдносини
можуть виникати на перетині декiлькох галузей права, що мають рiзну природу (наприклад,
фiнансове, мiжнародне, господарське, мiжнародне приватне право), а також навіть на межi
окремих фiнансово-правових iнститутiв (наприклад, бюджетного та податкового права). При
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цьому актуальним залишається питання щодо оперативного та адекватного урахування
багатьох аспектiв мiжнародного впливу при правовому регулюваннi вiдносин у сфері
уникнення подвiйного оподаткування.

Запізніле реагування законодавця на динамiчнi й мiнливi вiдносини у сферi мiжнародного
спiвробiтництва, несвоєчасне врегулювання при цьому вiдносин оподаткування може
спричинити як прогалини у правовому регулюваннi вiдносин оподаткування, так i сприяти
недоодержанню коштiв вiд податкiв i зборiв, що, у свою чергу, негативно вплине на
функціонування та розвиток держави. Водночас зволiкання iз запровадженням нових правових
механiзмiв, спрямованих на уникнення подвiйного оподаткування, негативно впливатиме на
покращення інвестиційного клімату в державі.

Аналiзу правового регулювання уникнення подвiйного оподаткування присвячені
дослiдження таких вчених, як: С. О. Баєва, В. В. Бесчеревних, К. С. Бельського, Л. К. Воронової,
Л. І. Вдовіченої, О. М. Горбунової, С. В. Запольського, М. В. Карасьової, В. А. Кашина,
О. М. Козирiна, М. П. Кучерявенка, С. Г. Пепеляєва, Г. В. Петрової, М. I. Пiскотiна,
В. М. Пушкарьової, Ю. А. Ровiнського, Ю. М. Старилова, Г. П. Толстоп’ятенка, О. А. Фомiної,
Н. I. Хiмiчевої, С. Д. Ципкiна. На необхiдностi правового регулювання запобiгання
мiжнародному подвiйному оподаткуванню наголошувалося у працях науковцiв як з
мiжнародного, так i податкового права. Але кожен iз них дослiджував лише певний етап розвитку
мiжнародного спiвробiтництва з податкових питань.

Метою цього дослідження є проведення загального аналізу ключових етапів розвитку
правового регулювання запобiгання мiжнародного подвiйного оподаткування.

Таким чином, якщо дотримуватися прийнятої у вiтчизнянiй науковiй лiтературi перiодизацiї
процесу глобалiзацiї, взявши за початок вiдлiку кiнець XIX ст., то хвилi глобалiзацiї, характернi
для ХIХ–ХХ стст., корелюються з етапами вдосконалювання мiждержавного спiвробiтництва
у податковiй сферi. Беручи до уваги специфiку розвитку глобалiзацiї в сучаснiй свiтовiй
економiцi, можемо видiлити чотири основних етапи розвитку мiждержавного спiвробiтництва
(конвергенцiї нацiональних податкових систем) у податковiй сферi:

– друга половина XIX ст. – 1913 р. (до початку Першої свiтової вiйни);
– мiжвоєнне двадцятилiття (1919–1939 р.) i перiод Другої свiтової вiйни;
– друга половина 1940-х рокiв (пiсля закiнчення Другої свiтової вiйни) – середина 90-х

рокiв;
– друга половина 90-х рокiв до сьогодні [1, с. 30].
У рамках видiленого першого етапу спостерiгається тенденцiя гострої необхiдностi

спiвробiтництва держав на мiжнародному рiвнi з податкових питань. Це зумовлено початком
глобалiзацiї свiтових ринкiв, розвитком мiжнародного iнвестицiйного спiвробiтництва та
транснацiоналiзацiєю дiяльностi компанiй. Оскiльки в результатi зовнiшньоекономiчної
експансiї нацiональних компанiй, а також iз зростанням можливостей громадян одержувати
доходи з iноземних джерел i володiти майном за кордоном (як рухомим, так i нерухомим),
нацiональнi уряди почали виявляти iнтерес до оподаткування закордонних доходiв i майна
своїх громадян i компанiй. Подiбна екстериторiальна експансiя нацiональних податкових
адмiнiстрацiй неминуче спричинила мiжнародне подвiйне оподаткування, коли на той самий
дохiд (або майно) фiзичної чи юридичної особи податковi претензiї пред’являлися одночасно
декiлькома суверенними фiскальними юрисдикцiями. Для усунення тягаря подвiйного
оподаткування суб’єктiв, що мають закордонне майно, або тих, якi здiйснюють
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зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, а також з метою iнформацiйної взаємодiї нацiональних
податкових служб були започаткованi першi мiжнароднi контакти у податковiй сферi,
формальною правовою основою яких стали норми конвенцiйного права – мiжнароднi податковi
угоди, якi закрiплювали принцип адекватностi на нормативному рiвнi [2, с. 70].

Перша мiжнародна податкова угода була пiдписана у 1843 роцi мiж Францiєю та Бельгiєю.
Вона стосувалася спiвробiтництва податкових служб обох країн у питаннях оподаткування
спадщини громадян, отриманої із-за кордону. Iншi податковi конвенцiї XIX ст. Бельгiя –
Нiдерланди та Бельгiя – Люксембург (обидвi укладенi у 1845 p.); Пруссiя – Австро-Угорщина
(1899 р.) також були пiдписанi з метою адмiнiстративного спiвробiтництва договiрних сторiн у
сферi обмiну iнформацiєю й оподаткування майна, переданого в спадщину із-за кордону.
Разом iз тим першi податковi угоди, основним завданням яких було не адмiнiстративне
спiвробiтництво нацiональних податкових служб, а запобiгання мiжнародному подвiйному
оподаткуванню доходiв i капiталiв громадян i компанiй, з’явилися лише на початку XX ст.,
коли iндивiдуальнi прибутковi податки та податки на прибуток корпорацiй стали невiд’ємною
частиною нацiональних податкових систем. З 1899 по 1919 роки у свiтi було пiдписано 24
податковi конвенцiї, при цьому тiльки одна з них стосувалася питань взаємної адмiнiстративної
допомоги в податкових питаннях. Таким чином, мiждержавне спiвробiтництво у податковiй
сферi, метою якого було адекватне регулювання вiдносин мiж нацiональними податковими
адмiнiстрацiями та фiзичними й юридичними особами – суб’єктами зовнiшньоекономiчних
операцiй, започатковане ранiше, нiж система мiждержавного регулювання сфери
мiжнародних економiчних вiдносин [1, с. 31].

Якщо для першої хвилi глобалiзацiї, що завершилася з початком Першої свiтової вiйни,
було характерно саморегулювання процесiв, що вiдбуваються в системi свiтових господарських
зв’язкiв, то у сферi мiжнародного оподаткування акцент робився не на саморегулюючий
потенцiал ринку, а на використання можливостей державного регулювання на рiвнi
двостороннього спiвробiтництва заiнтересованих урядiв. Формалiзованою основою
регулювання податкових вiдносин на мiждержавному рiвнi стали офiцiйнi двостороннi угоди
(конвенцiї) мiж країнами з податкових питань, що базувалися на принципi адекватностi.

Другий етап розвитку правового регулювання запобiгання мiжнародному подвiйному
оподаткуванню припадає на перiод, у рамках якого у свiтовiй економiцi намiтилися
дезiнтеграцiйнi тенденцiї. Початок Першої свiтової вiйни розколов єдину на початку XX ст.
систему зовнiшньогосподарських зв’язкiв на двi альтернативнi пiдсистеми – свiтового
соцiалiстичного господарства та свiтового капiталiстичного господарства, економiчнi контакти
мiж якими з iдеологiчних мiркувань зводилися до мiнiмуму. В умовах ведення Другої свiтової
вiйни намiтилося тимчасове економiчне зближення країн антигiтлерiвської коалiцiї, що
належать до альтернативних соцiально-економiчних систем (з одного боку, Великобританiя
та США, з iншого – Радянський Союз), що припинилося у 1945 р. пiсля спiльної перемоги
союзникiв над Нiмеччиною й Японiєю. Економiчнi iнститути мiждержавного регулювання
системи зовнiшньогосподарських зв’язкiв на цьому етапi розвитку свiтової економiки ще не
одержали прiоритету, хоча полiтична органiзацiйна база глобального мiждержавного
спiвробiтництва вже була створена в 1919 роцi у виглядi Лiги Нацiй [3, с. 11].

Слiд зазначити, що в рамках цього етапу розширення мiждержавної взаємодiї у податкових
питаннях знову на крок випереджало об’єктивний хiд подiй у свiтовiй економiцi. Очевидно,
що фiскальнi iнтереси нацiональних урядiв перевершили прагнення до стимулювання розвитку
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мiжнародного економiчного спiвробiтництва як на двосторонньому рiвнi, так i по лiнiї
мiжнародних органiзацiй. У 1920 роцi почав свою роботу Фiнансовий комiтет Лiги Нацiй,
основним завданням якого стало вирiшення проблеми мiжнародного подвiйного
оподаткування – забезпечення адекватного правового регулювання запобiгання
мiжнародному подвiйному оподаткуванню. Фiнансовий комiтет уже до 1923 року пiдготував
модельнi податковi конвенцiї, рекомендованi до пiдписання для країн, що входять до Лiги
Нацiй. Цi конвенцiї стосувалися питань запобiгання подвiйному оподаткуванню доходiв i
капiталiв, податкiв на спадщину, а також питань адмiнiстративної та юридичної допомоги у
сферi збору податкiв. Крiм того, Фiнансовий комiтет Лiги Нацiй провiв iстотну роботу над
унiфiкацiєю принципiв i категорiй мiжнародного оподаткування. Взявши за основу доктрину
економiчної прихильностi нiмецького фiнансиста Г. Шанца, вiдповiдно до якої джерело доходу
отримувало законнi права на оподаткування фiзичних або юридичних осiб – нерезидентiв, якi
перебувають на її територiї, Фiнансовий комiтет Лiги Нацiй запропонував свої критерiї
визначення мiсця оподаткування, так званої оподатковуваної присутностi в межах конкретної
фiскальної юрисдикцiї, постiйного представництва, що допускає створення юридичної особи –
iноземного податкового резидента в країнi – джерелi доходiв. Слiд зазначити, що, незважаючи
на посилення дезiнтеграцiйних процесiв у свiтовiй економiцi пiсля економiчної кризи 1929
pоку, спiвробiтництво мiж країнами у податкових питаннях тривало.

Третiй етап характеризується зародженням i розвитком мiжнародної економiчної iнтеграцiї,
утворенням регiонального iнтеграцiйного спiвтовариства – Європейського Союзу, у рамках
якого здiйснюються програми координацiї (гармонiзацiї) нацiональних податкових полiтик
держав-членiв. Високий рiвень оподаткування у провiдних країнах свiту у 60–80-х роках XX ст.
(час розширення державного втручання в економiку й iстотне пiдвищення витрат на соцiальнi
програми) стимулював появу ряду податкових юрисдикцiй (країн-податкових гаваней) i
зростання їхньої експансiї в конкуренцiї за можливiсть залучення закордонних капiталiв та
iнвестицiй. У той самий час процес глобалiзацiї характеризувався незмiнним пiдвищенням
активностi транснацiонального бiзнесу, зростанням трудових мiграцiй населення мiж країнами
та континентами.

У рамках етапу, що розглядається, розвиток мiждержавної взаємодiї у податковiй сферi
поступово приходить у вiдповiднiсть iз об’єктивними господарськими процесами у свiтовiй
економiцi. Мiжнародне спiвробiтництво у податковiй сферi перестає випереджати природний
хiд подiй, i в рядi випадкiв мiждержавна податкова полiтика поступово стає логiчним
продовженням глобалiзацiйних процесiв. Розвиток зовнiшньоекономiчних вiдносин як у регiонi
розвинених економiк свiту, так i мiж розвиненими державами та державами, що розвиваються,
активiзував процес пiдписання мiжнародних податкових угод, а також стандартизацiю їх форми
шляхом продовження роботи мiжнародних органiзацiй над модельними податковими
конвенцiями [2, c. 70].

У 1947 роцi Фiнансовий комiтет Лiги Нацiй перетворився на Фiскальний комiтет ООН, у
дiяльностi якого у 1951–1954 роках брали активну участь країни Схiдного блоку (СРСР i його
союзники). Однак у 1954 роцi Фiскальний комiтет ООН був розформований, а на його базi у
1956 році створений Комiтет з фiскальних питань Організації європейського економiчного
спiвробiтництва, у рамках якого вiдбувалася податкова взаємодiя провiдних капiталiстичних
країн.
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Комiтет з фiскальних питань ОЕСР продовжив роботу над координацiєю нацiональних
податкових полiтик країн-членiв цієї органiзацiї, зокрема над удосконаленням модельних
податкових конвенцiй. У 1963 роцi Комiтет ОЕСР опублiкував Модельну конвенцiю iз
запобiгання подвiйному оподаткуванню доходiв i капiталу, що була переглянута у 1977 pоцi.
Характерними ознаками Модельної податкової конвенцiї ОЕСР є акценти на домiнування
принципу резидентства у мiжнародному оподаткуваннi, вирiшення питань недискримiнацiї
платникiв податкiв – суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також на взаємний
iнформацiйний обмiн договiрних сторiн у податковiй сферi.

Слiд зазначити, що Модельна податкова конвенцiя ОЕСР, яка припускає передачу бiльшої
частини прав на оподаткування доходiв i майна фiзичних та юридичних осiб вiд країни –
джерела закордонних доходiв на користь юрисдикцiї резидентства суб’єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, не вiдповiдає iнтересам держав, що розвиваються, бiльша
частина з яких заiнтересована в оподаткуваннi доходiв у джерела їхнього утворення, а не в
країнi резидентства кiнцевого одержувача. Тому дiяльнiсть Комiтету з фiскальних питань ОЕСР
виявилася недостатньою для того, щоб пiдготувати формальну основу для податкового
спiвробiтництва мiж розвиненими країнами та країнами, що розвиваються (відповідно,
експортерами й iмпортерами капiталу).

Роботу над пiдготовкою модельної податкової конвенцiї, рекомендованої для пiдписання
мiж розвиненими державами та державами, що розвиваються, взяла на себе Органiзацiя
Об’єднаних Нацiй. Модельна податкова конвенцiя ООН була вперше опублiкована у 1980 роцi
й останнiй раз оновлена у 2001 роцi [4, с. 280].

Модельна податкова конвенцiя ООН базується на розширенiй концепцiї податкової бази
джерела доходiв, що припускає класифiкацiю практично всiх видiв активностi на iноземнiй
фiскальнiй територiї як дiяльностi, що приводить до утворення постiйного представництва.
Крiм того, якщо для усунення тягаря мiжнародного подвiйного оподаткування Модельна
податкова конвенцiя ОЕСР рiвною мiрою використовує методи податкових звiльнень i
податкових кредитiв, то Модельна податкова конвенцiя ООН метод податкових звiльнень
виключає, вiдводячи весь прiоритет податковим кредитам, застосовуваним країною
резидентства експортерiв капiталу [4, с. 279].

Четвертий етап розвитку правового регулювання запобiгання мiжнародному подвiйному
оподаткуванню почався на рубежi ХХ–ХХI ст. Характерною ознакою цього етапу є
становлення глобальної iнформацiйної економiки, своєрiдної всесвiтньої вiртуальної
юрисдикцiї Iнтернет, ядром якої є iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї. Розвиток
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй сприяв бурхливому зростанню електронної
комерцiї, збiльшенню доходiв вiд дистанцiйних продажiв цифрових продуктiв. Мабуть, уперше
iз середини XX ст. вiдбувся перелом тенденцiї випереджаючого розвитку мiждержавного
спiвробiтництва у податковiй областi. Якщо у ходi перших трьох етапiв розвитку правового
регулювання мiжнародного подвiйного оподаткування динамiку подiй у сферi мiждержавної
податкової взаємодiї визначали державнi iнститути, що, як правило, не випереджали природний
розвиток iнтеграцiйної взаємодiї на рiвнi приватних суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi,
то з початком iнформацiйної глобалiзацiї державним iнститутам уже доводиться надолужувати
своє деяке вiдставання вiд процесiв, якi стали носити бiльший iнтеграцiйний характер, нiж у
попереднi перiоди. Тепер координацiя нацiональних податкових полiтик спрямована на
регулювання сфери електронної комерцiї, запобiгання згубної податкової конкуренцiї в



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

137

результатi зловживання платниками податкiв механiзмами мiжнародної податкової оптимiзацiї.
Для вирiшення подiбних завдань iз 1998 року у рамках ОЕСР розробляються проекти з
оподаткування операцiй електронної комерцiї, а також реалiзуються програми з боротьби iз
нечесною податковою конкуренцiєю, яка iнiцiюється з боку країн – податкових гавань. Для
країн Європейського Союзу, як i ранiше, актуальним є процес гармонiзацiї нацiональних
податкових систем держав-членiв ЄС, на розвиток якого значно впливає як iнформацiйна, так
i фiнансова глобалiзацiя. Очевидно, що на цьому етапi втiлення принципу адекватностi
правового регулювання запобiгання мiжнародному подвiйному оподаткуванню перейшло
на якiсно новий рiвень свого розвитку. При цьому у XXI ст. мiждержавне спiвробiтництво у
податковiй сферi все бiльше впливає на формування нацiональної податкової полiтики [2,
с. 72].

Отже, розвиток правового регулювання запобiгання мiжнародному подвiйному
оподаткуванню дозволяє провести паралель iз розвитком глобалiзацiйних процесiв у свiтовiй
економiцi та правових явищах. Видiляючи чотири основних етапи розвитку правового
регулювання запобiгання мiжнародному подвiйному оподаткуванню, варто зазначити, що
кожному iз цих етапiв притаманна своя специфiка мiждержавного спiвробiтництва у сферi
запобiгання мiжнародному подвiйному оподаткуванню, яка пояснюється наростанням
глобалізаційних процесів та їхнім впливом на правові системи держав. Важливість проведеної
періодизації розвитку правового регулювання запобiгання мiжнародному подвiйному
оподаткуванню полягає в тому, що вона підкреслює необхідність системної та поступової
гармонізації податкового законодавства державами, які прагнуть встановити тісні
зовнішньоекономічні зв’язки.
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ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Стаття присвячена розкриттю основних напрямів взаємодії органів державної влади
та підрозділів внутрішнього аудиту. Розглянуто ефективність такої співпраці з органами
фінансового контролю при використанні ними результатів внутрішнього фінансового
контролю.

Ключові слова: взаємодія, підрозділ внутрішнього аудиту, внутрішній фінансовий
контроль.

Статья посвящена раскрытию основных направлений взаимодействия органов
государственной власти и подразделений внутреннего аудита. Рассмотрено
эффективность такого сотрудничества с органами финансового контроля при
использовании ими результатов внутреннего финансового контроля.

Ключевые слова: взаимодействие, подразделение внутреннего аудита, внутренний
финансовый контроль.

The article is devoted to covering the main directions of interaction between the state
authorities and internal audit units. The effectiveness of such cooperation with the financial
control bodies in the process of use of the results of internal financial control was also analyzed.

Keywords: interaction, internal audit unit, internal financial control.

Здійснення фінансового контролю органами державного фінансового контролю потребує
належної підготовки до його проведення, кваліфікованих спеціалістів, а також вміння ними
правильно організувати процес дослідження матеріалів контролю. У зв’язку з цим доречними
стають результати контролю, отримані підрозділами внутрішнього аудиту підконтрольного
суб’єкта.

Внутрішній фінансовий контроль сприяє реалізації економічної політики, виробленої
керівником, дозволяє систематизувати інформацію та надати керівництву реальні дані про
процеси, що відбуваються на підконтрольному об’єкті та ефективність використання
фінансових ресурсів. Прозорість діяльності, що забезпечується належним здійсненням
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внутрішнього фінансового контролю, підвищує відповідальність перед власниками,
акціонерами, трудовим колективом та наглядовими органами.

Внутрішній фінансовий контроль орієнтований на підвищення ефективності управління
підконтрольним об’єктом, що досягається шляхом отримання інформації про стан його
фінансово-господарської діяльності і прийняття своєчасних і правильних рішень у власних
інтересах.

За допомогою внутрішнього фінансового контролю реалізуються й окремі сторони
державного зовнішнього контролю, а саме через дотримання підконтрольним об’єктом
фінансового законодавства, усунення виявлених порушень та недоліків, причин їхнього
виникнення та попередження у майбутньому.

Питання взаємодії суб’єктів фінансового контролю в рамках фінансово-правової науки
стали предметом дослідження Л. А. Савченко, Л. М. Касьяненко, Л. К. Воронової,
М. В. Карасьової, М. П. Кучерявенка, П. С. Пацурківського, Д. Л. Зими, проте ними
розглядалися загальні питання, що стосуються взаємодії органів фінансово контролю між
собою та її форми. У свою чергу, більш детальної уваги потребують положення щодо взаємодії
підрозділів внутрішнього контролю підконтрольних суб’єктів та органів фінансового контролю.

Метою статті є дослідження основних напрямів взаємодії підрозділів внутрішнього аудиту
з органами фінансового контролю та її вплив на ефективність здійснення фінансового контролю.

Необхідно відмітити, що суб’єкти внутрішнього контролю та органи зовнішнього
державного фінансового контролю досить часто взаємодіють між собою під час проведення
контрольних заходів.

Особливо це помітно при взаємодії органів державного фінансового контролю з
підрозділами внутрішнього контролю державних підприємств, установ, організацій і менше –
при взаємодії з такими підрозділами у структурі приватних суб’єктів господарювання, оскільки
це пов’язано з відсутністю нормативно-правового врегулювання такої взаємодії, а також
відсутня її необхідність.

Останнім часом підрозділи внутрішнього аудиту створюються і функціонують на
фінансовому ринку. Так, наприклад, завдяки рішенню Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, яким затверджено Положення про особливості організації та проведення
внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність
на фондовому ринку [1], такі підрозділи функціонують і на ринку цінних паперів, а також в
інших суб’єктах фондового ринку.

У зв’язку з орієнтацією предмета державного фінансового контролю в напрямі як перевірки
раціональності систем управління підконтрольним об’єктом, пошуку шляхів підвищення їхньої
фінансово-господарської діяльності, так і контролем за збереженням і ефективним
використанням державних ресурсів інколи він стає достатньо об’ємним. Це призводить до
використання контролюючими суб’єктами вибіркового способу дослідження, а також
результатів внутрішнього фінансового контролю, але обов’язково попередньо оцінивши його
стан та переконавшись у достовірності даних внутрішнього контролю.

Використання даних внутрішнього контролю дозволить органам державної влади зменшити
часові та фінансові затрати на проведення контролю, при цьому не зменшивши його
ефективності.

Не викликає сумніву твердження, що високий ступінь такої взаємодії сприяє підвищенню
ефективності фінансового контролю при економії часу та фінансових затрат на його
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проведення. Проте на сьогодні такий спосіб співпраці можливий при належному
функціонуванні внутрішнього фінансового контролю.

Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю та діяльності підрозділів внутрішнього
контролю здійснюється як на основі звітності, яку отримують органи державної влади від
підрозділів внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання, так і безпосередньо перед початком
проведення конкретної перевірки. Для оцінки стану внутрішнього контролю зовнішні суб’єкти
контролю використовують власну систему, що надає можливість визначити ступінь довіри до
неї. Звичайно, останній напрям оцінки може призвести до затягування процесу контролю, а
тому контролююча особа повинна встановити доречність таких затрат часу. З метою посилення
контролю за діяльністю підрозділів внутрішнього аудиту необхідно робити належну оцінку
таких звітів, що подаються до органів Державної аудиторської служби України, Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України та інших органів.

Система внутрішнього контролю не може гарантувати повну відсутність помилок та
недоліків. Тому, використовуючи вибірковий спосіб дослідження, органи фінансового
контролю повинні спланувати перевірку таким чином, щоб обраний об’єм вибірки найбільш
достовірно і правильно показав результати діяльності підконтрольного об’єкту. Це під силу
досвідченому контролеру, оскільки відсоток ризику не виявлення недоліків залишається навіть
при встановленні надійності системи внутрішнього фінансового контролю.

Ефективність внутрішнього фінансового контролю впливатиме на об’єм контрольних
процедур. Органи державного фінансового контролю повинні визначити можливість
використання результатів внутрішнього аудиту. Оцінка стану внутрішнього фінансового
контролю включає: оцінку середовища контролю, управління ризиками, заходи контролю,
моніторинг, інформацію та комунікацію.

Органи фінансового контролю перед складанням плану контролю повинні з’ясувати, на
скільки можливо використати результати контролю внутрішніх аудиторів, а також скоротити
об’єм вибірки (проведення контролю суцільним чи вибірковим способом) при високій оцінці
стану внутрішнього фінансового контролю.

Службові особи органів державного фінансового контролю, в першу чергу, при оцінці
стану внутрішнього контролю повинні встановити наявність положень, які регулюють
діяльність внутрішніх аудиторів та внутрішніх стандартів, а також відповідність діяльності
підрозділів внутрішнього аудиту цим стандартам, оцінити якість та ефективність роботи
внутрішніх аудиторів. Така перевірка може здійснюватися на основі перевірки планів та
програм внутрішнього аудиту, вивчення звітів внутрішнього аудиту, порядку розробки заходів
щодо усунення виявлених помилок та недоліків. Встановлюється рівень виконання вказівок
підрозділу внутрішнього аудиту щодо усунення виявлених недоліків, адже цей показник
безпосередньо впливає на стан внутрішнього фінансового контролю. А тому першочергово
перевіряються накази та розпорядження щодо усунення виявлених недоліків та їхнє виконання.

Державна аудиторська служба України проводить контроль за станом внутрішнього аудиту,
що здійснюється шляхом оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до Порядку здійснення
Державною фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їхніх територіальних органах та
бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській
та Севастопольській міських державних адміністраціях [2].
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Під час оцінки якості посадовими особами органу Держаудитслужби досліджується
дотримання керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 [3] та Наказу Міністерства фінансів
України від 4 жовтня 2011 року № 1247 [6].

Відповідно до пункту 17 Порядку № 1001 [3] у разі надходження звернення від
Держаудитслужби центральний орган виконавчої влади подає протягом 10 робочих днів
інформацію про результати внутрішнього аудиту та інші відомості, що стосуються його
проведення, які використовуються для оцінки системи внутрішнього фінансового контролю
та діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.

Зовнішні суб’єкти контролю повинні усвідомлювати, що існування на підконтрольному
об’єкті підрозділів внутрішнього фінансового контролю не гарантує високої надійності системи
внутрішнього фінансового контролю, але значно її підвищує. А тому щоб зменшити рівень
ризику не виявлення недоліків і помилок за результатами проведеної перевірки, контролюючим
органам необхідно перевірити більший обсяг документації.

В. Я. Савченко [5, с. 281] вважає, що наявність служби внутрішнього аудиту підвищує
довіру до звітності клієнта, оскільки вони заздалегідь передбачають наявність високоефективної
системи бухгалтерського обліку та контролю, здатні перешкодити виявленню правопорушень.
На нашу думку, це твердження не є істинним, оскільки необхідно провести оцінку стану
внутрішнього фінансового контролю на основі обраних критеріїв, що надасть можливість
зробити висновок про стан внутрішнього фінансового контролю.

Взаємодія підрозділів внутрішнього контролю та органів державної влади сприяє не тільки
прискоренню проведення контролю, але є одним із найбільш важливих напрямів підвищення
ефективності фінансового контролю. Незважаючи на те, що кожен з них має свої завдання,
структуру, функції та повноваження, застосовує різноманітні форми та методи для досягнення
мети, водночас роблячи відповідні висновки у підсумкових актах контролю, і органи
фінансового контролю, і внутрішні підрозділи аудиту вказують на допущені порушення
фінансової дисципліни та шляхи їхнього усунення, а також сприяють попередженню в
майбутньому недоліків.

Недооцінка такої взаємодії призведе до негативних наслідків, які можуть дестабілізувати
роботу, діяльність відповідних контролюючих суб’єктів, а це, в свою чергу, вплине на
економічну ситуацію в державі.

Відповідно до пункту 5 Порядку № 1001 [3] до завдань підрозділу внутрішнього аудиту
віднесено взаємодію з іншими структурними підрозділами центрального органу виконавчої
влади, його територіального органу та бюджетними установами, іншими державними
органами, підприємствами, їхніми об’єднаннями, установами та організаціями з питань
проведення внутрішнього аудиту.

Взаємодія органів фінансового контролю та підрозділів внутрішнього аудиту найчастіше
полягає у наданні необхідної документації, у тому числі результатів поточного контролю, а
також аудиторських звітів. Під час проведення контролю органи фінансового контролю
ознайомлюються з великою кількістю внутрішніх документів. Від способу вивчення цих
документів залежатиме і результат контролю. Адже суцільний спосіб дослідження надає
можливість достовірно оцінити стан фінансово-господарської діяльності. Об’єм перевіреної
документації та інших аудиторських процедур збільшується, якщо у контролюючої особи
виникають сумніви щодо бухгалтерської чи фінансової звітності.
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Суб’єкти зовнішнього фінансового контролю частину контрольних дій можуть замінити,
скориставшись результатами поточних контрольних дій, що були проведені в рамках
внутрішнього контролю, за умови високої довіри до системи внутрішнього фінансового
контролю. Проте це ні в якому разі не знімає відповідальності з контролюючої особи за
результатами перевірки.

Загальні питання такої взаємодії врегульовано Стандартами внутрішнього аудиту [6].
Відповідно до пункту 4.2 Стандартів [6] у разі виявлення підрозділом внутрішнього аудиту під
час проведення внутрішнього аудиту ознак шахрайства, корупційних діянь або нецільового
використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем,
порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають
ознаки злочину, керівник підрозділу внутрішнього аудиту письмово інформує керівника
установи про необхідність інформування правоохоронних органів про такі факти або передачі
їм матеріалів внутрішнього аудиту.

Відповідно до роз’яснень, що надані з приводу цього питання Державною аудиторською
службою [4], за рішенням керівника установи керівник підрозділу внутрішнього аудиту або
іншого структурного підрозділу установи, якщо це визначено розпорядчим документом
установи, забезпечує інформування та/або передачу матеріалів такого аудиту до
правоохоронних органів відповідно до законодавства. Тобто розподіл повноважень між
структурними підрозділами установи у процесі передачі матеріалів внутрішніх аудитів до
правоохоронних органів, зокрема як і порядок їхньої передачі, має бути врегульований у
внутрішніх документах кожного окремого центрального органу виконавчої влади виходячи із
специфіки його діяльності, особливостей організаційної структури та вимог керівника
центрального органу виконавчої влади.

Підрозділи внутрішнього аудиту, що діють у міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, їхніх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери
управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, звітують про свою
діяльність органам державної влади. Відповідно до глави 1 розділу 4 Стандартів [6] керівник
підрозділу внутрішнього аудиту забезпечує своєчасну підготовку звітності про результати
діяльності підрозділу для подання його керівником установи Держаудитслужби за
встановленою нею формою. Якщо вищеперераховані форми взаємодії сприяють виконанню
органами державної влади наданих їм повноважень щодо здійснення фінансового контролю
або розслідування фінансового правопорушення, то остання здебільшого спрямована на
оцінку стану внутрішнього фінансового контролю підконтрольного об’єкта та діяльності
служби внутрішнього аудиту.

Взаємодія органів державної влади і підрозділів внутрішнього контролю сприяє
заощадженню часових, трудових і фінансових затрат при проведенні контролю. Для збереження
ефективності такої співпраці необхідно впевнитись у надійності роботи підрозділів
внутрішнього аудиту, що здійснюється на основі оцінки стану внутрішнього фінансового
контролю, на основі відповідних критеріїв. Це вимагає чіткого визначення та законодавчого
закріплення переліку таких критеріїв.

Належна оцінка стану внутрішнього фінансового контролю, що здійснюється органами
державної влади щодо підконтрольних їм суб’єктів, направлена на можливість використання
при проведенні цими органами контрольних заходів, матеріалів внутрішнього контролю. А
тому нині постало питання розробки чітких критеріїв, на основі яких проводитиметься оцінка
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стану внутрішнього фінансового контролю. У результаті це вплине як на виявлення недоліків
у системі внутрішнього фінансового контролю, так і позитивно сприятиме організації та
проведенню державного фінансового контролю при залишенні його повноти.

Отже, основними формами взаємодії органів державної влади та підрозділів внутрішнього
аудиту є такі:

– надання підрозділами внутрішнього аудиту органам фінансового контролю необхідної
інформації, у тому числі результатів поточних аудиторських процедур та звітів за результатами
проведення аудиту з метою сприяння органам фінансового контролю при проведенні ними
контролю;

– звітування органам державної влади про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту з
метою оцінки їхньої діяльності;

– передача матеріалів аудиту правоохоронним органам у разі виявлення ознак злочинів з
метою посилення стану дотримання фінансової дисципліни.
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В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Стаття присвячена розгляду питань щодо усунення прогалин у чинному законодавстві,

що безпосередньо регулює функціонування загальноосвітніх навчальних закладів. Внесено
пропозиції до законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» та
запропоновано на сайті Міністерства освіти і науки України створити єдиний
систематизований перелік усього законодавства, що стосується регулювання освітньої
діяльності, зокрема і її фінансування, з постійним оновленням.

Ключові слова: загальна середня освіта, фінансування, бюджетна децентралізація,
правове регулювання фінансування.

Статья посвящена рассмотрению вопросов по устранению пробелов в действующем
законодательстве, которое непосредственно регулирует функционирование учебных
заведений. Внесены предложения в законы Украины «Об образовании» и «Об общем среднем
образовании» и предложено на сайте Министерства образования и науки Украины
создать единый систематизированный перечень всего законодательства, касающегося
регулирования образовательной деятельности, в том числе и ее финансирования с
постоянным обновлением.

Ключевые слова: общее среднее образование, финансирование, бюджетная
децентрализация, правовое регулирование финансирования.

The article is devoted to the issues of gaps in the current legislation that directly regulates
the functioning of secondary schools. It contains the Proposals to the Law of Ukraine “On
Education” and “On General Secondary Education” and it is proposed to create on the website
of the Ministry of Education and Science of Ukraine a single systematic list of all legislation
concerning the regulation of educational activities including the funding of constant updating.

Keywords: secondary education, financing, budget decentralization, regulation of financing.

Загальна середня освіта є фундаментом формування та становлення людини як
особистості, оскільки під час навчання відбувається формування політичних, релігійних,
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культурних поглядів, а також вона отримує комплекс необхідних знань про навколишній світ і
стає повноцінним членом суспільства. Відповідно до Конституції України держава визнає
загальну середню освіту як одну з найважливіших сфер суспільного життя, закріплюючи
обов’язковість її отримання в основному законі нашої держави [1].

Враховуючи курс України на євроінтеграцію, можемо констатувати, що Україна сьогодні
знаходиться у стані становлення як європейська, цивілізована, демократична, незалежна
державна, що пропагує і впроваджує європейські цінності і має за мету стати рівноправним
партнером у європейській спільноті, а це неможливо здійснити без проведення необхідних
реформ у сфері освіти.

На сучасному етапі проводиться реформування в усіх сферах суспільного життя, зокрема
і у сфері загальної середньої освіти. Особливої уваги потребує забезпечення правового
регулювання фінансування закладів загальної середньої освіти.

Вчені, практичні фахівці у сфері загальної середньої освіти б’ють на сполох про різке
погіршення якості загальної середньої освіти в Україні. Проведені дослідження вченими
економістами та фінансистами доводять, що теперішній стан загальної середньої освіти
викликаний більшою мірою її хронічним недофінансуванням. Нестача коштів не дозволяє
впроваджувати передові методи навчання, підвищувати кваліфікацію педагогічних кадрів
їхнього стимулювання для покращення якості роботи, оновлювати матеріально-технічне
забезпечення шкіл.

Саме тому необхідно шукати не тільки додаткові джерела фінансування загальної середньої
освіти, а й розробити ефективний правовий порядок формування, розподілу, управління та
використання наявних фінансових ресурсів.

Метою цієї статті є напрацювання пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання
процесу фінансування загальної середньої освіти в Україні.

Становлення правових основ фінансування загальної середньої освіти безпосередньо
залежить від історичного розвитку публічно-видаткових та інших фінансових відносин.
Унаслідок бюджетно-фінансових криз, з однієї сторони, та необхідності підвищення рівня
соціального забезпечення громадян – з іншої, відбуваються зміни та доповнення у системі
правового регулювання публічних видатків. Тому можна стверджувати, що правові основи
видатків держави у галузі освіти перебувають у певній динаміці. Проблематика правого
регулювання фінансування закладів середньої освіти є актуальною, зважаючи на
неспроможність діючого його механізму розв’язати питання, що постають у процесі діяльності
цих закладів у межах чинного законодавства. Правотворча діяльність спостерігається сьогодні
на усіх рівнях (як на законодавчому, так і на підзаконному) і проводиться з метою вдосконалення
законодавства та реального закріплення в ньому гарантованого Конституцією України права
людини і громадянина на освіту, приведення юридичних норм, що врегульовують відносини
у сфері забезпечення грошовими ресурсами закладів освіти, у відповідність із рівнем розвитку
суспільних відносин.

Наразі в Україні відбувається одна з найважливіших реформ – це реформа децентралізації
влади та бюджетна децентралізація, що безпосередньо матиме істотний вплив на місцеві
фінанси, зокрема і на фінансування загальної середньої освіти. Крім того, на хвилі бюджетної
децентралізації сьогодні активно обговорюється серед фахівців у сфері загальної середньої
освіти тема автономії загальних середніх шкіл. Отже, внаслідок проведення цих реформ можуть
з’являтися нові суб’єкти та об’єкти фінансових відносин, істотно змінитися об’єм прав і
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обов’язків існуючих суб’єктів, їхній правовий статус, з’являться нові поняття та категорії
фінансового права, які потребуватимуть формального закріплення та правового регулювання.

Проведення будь-якої реформи вимагає проведення ретельного аналізу існуючого
законодавства з метою виявлення наявних прогалини та колізії. До того ж потребує перегляду
й уточнення понятійний апарат та категорії фінансового права з метою їхнього однозначного
розуміння, що використовуються при врегулюванні відносин щодо фінансового забезпечення
загальної середньої освіти, оскільки нормативно-правові акти – це формальне закріплення
існуючих фінансових механізмів і тих нововведень, заради яких і проводяться реформи. Крім
того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського співтовариства, вона повинна
уніфікувати своє законодавство із законодавством Європейських країн, а наявність прогалин
і колізій законодавства може негативно вплинути на якість та швидкість його проведення.

Не дивлячись на такі глобальні процеси, які відбуваються в нашій державі, вчені, фахівці
фінансового права недостатньо уваги приділяють саме правовому регулюванню у сфері
фінансування загальної середньої освіти. При аналізі літературних джерел зустрічаються
дослідження, що проводились у цій сфері, але вони були здійснені або до прийняття нового
Бюджетного кодексу України, або до проведення реформи децентралізації.  Це призвело до
необхідності проведення дослідження актуальних питань правового регулювання
фінансування загальної середньої освіти в України з метою формування пропозицій щодо
його  удосконалення.

У зв’язку з цим набуває великого наукового та практичного значення комплексний аналіз
понятійного апарату фінансового права, що використовується в нормотворчій діяльності, та
аналіз стану законодавства  і нормативно-правових актів, що регулюють порядок фінансування
загальної середньої освіти в Україні, а також внесення обґрунтованих пропозицій щодо
усунення прогалин у вищезазначеній сфері.

Питанням удосконалення апарату фінансового права та правового регулювання
фінансування соціальних видатків присвячені фундаментальні праці таких українських вчених,
як: Є. О. Алісова, А. І. Берлача, Л. К. Воронової, С. І. Іловайського, А. А. Нечай, Н. Ю. Пришви,
О. А. Музики-Стефанчук, А. О. Монаєнко, Р. В. Якубовського, І. Б. Жиляєва, а також праці
російських вчених: Є. Ю. Грачової, Л. Л. Гервагена, Т. Ф. Єфремової, М. Кавеліна,
М. В. Карасьової, В. М. Родіонової, Н. І. Хімічевої, та праці українських вчених-фінансистів:
В. І. Кравченко, О. Д. Василика, В. В. Зайчикової тощо. Також питання фінансового
забезпечення освіти розглядалися і в працях російських учених: А. Анчишкина, С. Бєлякова,
А. Вифлєємського, О. Врублевської, Г. Григоряна, О. А. Гришанова, А. Дайновського,
В. Жаміна, С. Струміліна, А. А. Трофімова, Д. Чупрунова, а також інших зарубіжних вчених:
Н. Барра, Г. Беккера, Г. Боуена, М. Боумена, Е. Ведуна, П. Друкера, Р. Зоді, Дж. Мінцера,
Р. Хадека тощо. Але у зазначених працях комплексно не розглядалися проблеми вдосконалення
правового регулювання фінансування загальної середньої освіти, а також класифікації та
систематизації нормативно-правових актів та всіх видів публічних фондів, за допомогою яких
можна здійснювати фінансування загальної середньої освіти.

Кожна із зазначених робіт має велику науково-практичну цінність, але багато проблемних
питань щодо правового регулювання фінансування загальної середньої освіти на сучасному
етапі залишаються недостатньо вивченими. Усе вищевикладене й зумовило вибір теми цього
дослідження та свідчить про його актуальність.
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Деякі вчені пропонують ввести як додаткове джерело фінансування загальної середньої
освіти окремо створені фонди. Так, М. М. Дарманський пропонує на регіональному рівні
створювати спеціальні фонди фінансування освіти. При цьому зазначає, що для цього органам
управління освітою в регіоні доцільно виступити з ініціативою та підготувати проект вимог
територіальних громад до всіх суб’єктів підприємницької діяльності, які функціонують на
їхній території, щодо внеску у фонди фінансування загальноосвітніх шкіл. Розмір таких внесків
може бути пропорційним до кількості працівників освітнього закладу та їхньому освітньому
рівні. Ці вимоги від імені територіальних громад можуть затверджувати сесії відповідних рад –
представницьких органів місцевого самоврядування. Керуватимуть фондами виборні органи,
а самі фонди мають бути вибудувані як окремі організаційні структури, що діють за своїми
статутами. На думку М. М. Дарманського, можуть бути і такі окремі фонди, як фонд інновацій,
підтримки, поточного фінансування тощо [2]. Також О. Д. Василик, погоджуючись з
пропозицією М. М. Дарманського про створення місцевих відповідних фондів, вказує на те,
що в умовах незалежності України, розширюються самостійність територіально-
адміністративних одиниць, відкриваються можливості для принципово нового підходу до
фінансування освітянської сфері. Для цього доцільно при місцевих радах створення
загальноміських та районних освітянських фондів. Основна мета цієї реорганізації – дати
місцевим радам, а в їхній особі постійним комісіям, реальні важелі влади і можливість на
основі концентрації всіх фінансових ресурсів здійснювати гнучку політику, спрямовану на
розвиток освітянської галузі. Система фінансування, як вважає О. Д. Василик, має ґрунтуватись
на збалансованому поєднанні бюджетних і позабюджетних джерел при значній децентралізації
на користь самоврядних структур [3, с. 383]. Ми принципово не погоджуємося з таким
твердженням, оскільки створення в межах місцевого бюджету таких цільових фондів є
недоцільним і це не надасть можливості ефективно загальноосвітнім навчальним закладам
використовувати ці кошти, це знову відштовхне безпосередніх керівників – директорів шкіл –
від оперативного управління й ефективного використання коштів цих фондів на потреби школи,
оскільки кошти будуть не зароблені, а зібрані з тих, хто їх заробляє. До того ж якщо фонд один,
а загальноосвітніх навчальних закладів багато, всі вони різні і мають різний статус, наповненість,
надають різні за якостями освітні послуги, то за яким принципом вони мають ці кошти
розподіляти, хто їх контролюватиме і головне – хто відповідатиме за ефективний розвиток
загальної середньої освіти? Також не зрозуміло, на якій підставі і в якому розмірі господарюючі
суб’єкти сплачуватимуть, крім і так надмірного податкового тягаря, додаткові внески у
запропонований фонд. На нашу думку, ця пропозиція є неефективною. Але, не дивлячись на
недоцільність створення таких фондів, ця пропозиція знайшла своє відображення в абз. 4
п. 2.2. 2 розділу наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 № 46 «Положення
про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу», а саме цим наказом
піклувальній раді були надані повноваження щодо «сприяння створення та раціонального
використання фонду загальнообов’язкового навчання» [4]. Але виходячи з тексту цього наказу
не зрозуміло: хто мусить його створювати, за рахунок яких надходжень, де він має акумулювати
свої фінансові надходження, який його правовий статус та на які цілі він має витрачатися.
Створення фонду загальнообов’язкового навчання також передбачений у ч. 2. ст. 53 Закону
України «Про освіту», де зазначається, що цей фонд утворюється для надання матеріальної
допомоги учням, їхнього оздоровлення, проведення культурних заходів, інших передбачених
законодавством витрат. Фонди загальнообов’язкового навчання утворюються за рахунок
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коштів місцевих бюджетів у розмірі не меншому трьох відсотків витрат на утримання шкіл, а
також за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел [5]. Але
знову ж з дефініції цієї статті не зрозуміло: чи в усіх школах повинні бути створені ці фонди,
якщо не в усіх, то за яким принципом ці школи обиратимуться, адже це кошти місцевого
бюджету, отже, всі навчальні заклади загальної середньої освіти, які знаходяться на відповідній
території адміністративно-територіальної одиниці, повинні бути в рівних умовах фінансування,
а ці фонди надаватимуть переваги певним навчальним закладам, і не відомо, за якими
критеріями. До того ж не визначено, де ці кошти мусять акумулюватися, на підставі чого цей
фонд повинен функціонувати, його правовий статус, хто контролюватиме його роботу,
нестиме відповідальність за витрачання коштів з цього фонду та ін. Отже, перш ніж створювати
ці фонди, необхідно чітко прописати процес їхнього створення, порядок функціонування,
правовий статус, порядок здійснення контролю та суб’єктів відповідальності в законодавстві,
крім того, не зрозуміло: в законі та наказі йдеться про один і той самий фонд чи про різні
фонди. Тому у пропонуємо узгодити між собою ці два нормативно-правові акти,
проаналізувавши та доопрацювавши їх.

Щодо прогалин у чинному законодавстві, що безпосередньо регулює функціонування
загальноосвітніх навчальних закладів, то хотілося б звернути увагу на таку прогалину, яка була
виявлена при аналізі ч. 1. ст. 61 Закону України «Про освіту». Так, у ч. 1 ст. 61 закону, на нашу
думку, не враховані навчальні заклади комунальної форми власності як суб’єкт. Не дивлячись
на те, що ч. 2 ст. 18 Закону України «Про освіту» визначає, що «навчальні заклади, засновані
на загальнодержавній або комунальній власності, мають статус державного навчального
закладу», ми вважаємо, що це твердження некоректне, оскільки в Конституції України, де
визначені види власності, відсутня така власність, як загальнодержавна. До того ж комунальна
власність не входить у поняття державної власності. Якщо законодавець хотів об’єднати
загальним терміном два різні види власності, то, на нашу думку, більш коректним було б
застосування терміна «публічний» (загальнонеобхідний, корисний для всіх; або той, що
належить усьому суспільству, населенню як держави, так і адміністративно-територіальної
одиниці). Але оскільки поняття «публічний» не закріплене в законодавстві, то необхідно або
надати йому визначення в статті, що закріплює понятійний апарат, або просто зазначити
«державні (комунальні) навчальні заклади». Саме тому пропонуємо усунути відповідну
прогалину у ч. 2 ст. 18 Закону України «Про освіту», а саме: «Навчальні заклади, засновані на
державній або комунальній власності, мають статус публічного навчального закладу».

Також пропонуємо ч. 1. ст. 61 Закону України «Про Загальну середню освіту» [6],
включивши  навчальні заклади комунальної форми власності,  викласти в такій редакції:

Стаття 61. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій,
підприємств системи освіти.

1. Фінансування державних (комунальних) або (публічних) навчальних закладів та установ,
організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів
(зокрема, дотацій, субвенцій), коштів галузей народного господарства, державних підприємств
і організацій, а також за рахунок позабюджетних надходжень.

2. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не менше 8 відсотків
ВВП, а також валютні асигнування на основну діяльність.

Провівши дослідження, можемо констатувати, що правове регулювання фінансування
загальної середньої освіти пройшло складний і довготривалий шлях становлення і на сьогодні
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цей процес не завершено. Безпосередній влив на фінансування загальної середньої освіти та
її правове регулювання мали політичні, соціальні, культурні, економічні чинники та розвиток
самої держави як територіального утворення. Характеризуючи стан вітчизняного
законодавства, що регулює фінансування загальної середньої освіти, ми прийшли до висновку,
що воно несистематизоване, містить багато прогалин та колізій, відсутній уніфікований
понятійний апарат, акти приймаються безсистемно, ситуативно. Наявність надмірної кількості
підзаконних нормативних актів, на які відсутні посилання з основних спеціальних законів, що
регулюють фінансування загальної середньої освіти, до того ж рамкові закони України «Про
освіту» та «Про загальну середню освіту», не надають уявлення про порядок та механізм її
фінансування. У зв’язку з цим пропонуємо на сайті Міністерства освіти і науки України
створити єдиний систематизований перелік усього законодавства, що стосується регулювання
освітньої діяльності, зокрема і її фінансування, з постійним оновленням.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ФОРМ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Статтю присвячено дослідженню впливу євроінтеграційних процесів на удосконалення

правових форм реалізації податкової політики України. Зокрема, проаналізовано окремі
аспекти адаптації національного податкового законодавства до законодавства ЄС.
Здійснено короткий огляд системи інституційного забезпечення процесу адаптації
податкового законодавства.

Розглянуто правові форми співробітництва України з ОЕСР у сфері оподаткування.
Ключові слова: правові форми реалізації державної податкової політики, ЄС, ОЕСР,

адаптація податкового законодавства, оподаткування.

В статье исследуется влияние евроинтеграционных процессов на усовершенствование
правовых форм реализации налоговой политики Украины. В частности, проанализированы
отдельные аспекты адаптации национального налогового законодательства к
законодательству ЕС. Осуществлен короткий обзор системы институционного
обеспечения процесса адаптации налогового законодательства.

Рассмотрены правовые формы сотрудничества Украины с ОЭСР в сфере
налогообложения.

Ключевые слова: правовые формы реализации государственной налоговой политики,
ЕС, ОЭСР, адаптация налогового законодательства, налогообложение.

The article deals with the research of the European integration processes’ influence on the
improvement of legal forms of the Ukrainian tax policy realization. In particular, the certain
aspects of approximation of domestic tax legislation to the EU legislation are analyzed. The
short review of the system of institutional providing the tax legislation approximation is carried
out.

The legal forms of Ukraine - ОЕСD tax cooperation are considered.
Keywords: legal forms of the public tax policy realization, EU, ОЕСD, approximation of tax

legislation, taxation.

У сфері світових фінансів сьогодні однією з визначальних є тенденція уніфікації правового
регулювання, поступове зближення різних поглядів і переконань, і Україна тут не є винятком.
Відповідно до Комплексної програми, затвердженої Постановою Правління Національного
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банку України від 18.06.2015 № 391 [1], основною метою розвитку національного фінансового
сектору до 2020 р. є створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий
економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці
на основі розбудови повноцінного конкурентоспроможного середовища згідно зі
стандартами ЄС. Першим із базових принципів, які покладено в основу цієї Програми, є
європейська інтеграція.

Щодо податкової політики це означає, що узгоджені дії повинні бути засновані на
інтеграційних процесах, насамперед в економічній сфері. Це дозволить більш ефективно
розв’язувати завдання модернізації економіки України та підвищення її
конкурентоспроможності. Водночас не варто забувати про те, що зарубіжний досвід не можна
і навіть небезпечно копіювати в Україні без урахування специфіки нашої держави.

Необхідно зазначити, що останнім часом у науковій юридичній літературі приділяється
недостатньо уваги вивченню напрямів удосконалення правових форм реалізації податкової
політики, зокрема тих, що стосуються адаптації податкового законодавства України до
законодавства ЄС, а також урахування стандартів ОЕСР у сфері оподаткування під час
формування національного податкового законодавства.

Разом з тим можна зазначити публікації з окресленої тематики в наукових періодичних
виданнях: П. В. Коломієць (2016 р.), О. І. Малишкіна (2015 р.), Т. В. Кощук (2015 р.),
О. Михайленко (2014 р.).

Метою статті є обґрунтування необхідності удосконалення правових форм реалізації
податкової політики України з урахуванням стандартів ЄС та ОЕСР, що діють у сфері
оподаткування.

Згідно зі ст. 133 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [2, с. 83]
наша держава взяла на себе зобов’язання забезпечити поступове приведення у відповідність
своїх чинних законів та майбутнього законодавства до acquis ЄС. На виконання цієї статті
розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено План заходів з імплементації
розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» згаданої Угоди про асоціацію на 2016–
2019 роки [3, с. 72].

Водночас правовою базою, що виступає підґрунтям для приведення законодавства України
у відповідність до законодавства Європейського Союзу, є норма статті 8 Закону України «Про
основи національної безпеки України», що визначає адаптацію законодавства серед основних
напрямів державної політики з питань національної безпеки у зовнішньополітичній сфері [4,
с. 38].

Крім того, на сьогодні чинним є Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 2004 р. у редакції 2011 р. [5].
Відповідно до абз. 1 Розділу ІІІ цього закону державна політика України щодо адаптації
законодавства формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується
на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов’язкового врахування вимог
законодавства Європейського Союзу під час нормопроектування. Однією з пріоритетних
сфер, в яких має бути здійснено адаптацію, є «податки, включаючи непрямі» (Розділ V
зазначеного закону).

З погляду економічної доцільності адаптація податкового законодавства України в рамках
співробітництва з Євросоюзом спрямована на створення:
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1) сприятливих умов для доступу українських виробників і провайдерів послуг на спільний
ринок ЄС та на ринки країн, які визнають стандарти Співтовариства;

2) правового середовища, наближеного до вже існуючого в державах-членах ЄС, і у такий
спосіб дозволяє залучити бізнесменів з держав-членів європейських інтеграційних організацій
до більш активної діяльності в Україні.

Особливістю адаптації як процесу, що передбачає приведення національного податкового
законодавства у відповідність до законодавства ЄС, є наявність певного інституційного
механізму. Останній, зокрема, включає в себе правову основу діяльності, структуру та основні
функції у сфері адаптації податкового законодавства органів державної влади. Не
заглиблюючись у питання всебічного дослідження системи вказаних органів, зазначимо, що
основними державними органами, відповідальними за реалізацію державної політики щодо
адаптації податкового законодавства, є Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції
України та Державна фіскальна служба України.

Повноваження зазначених вище суб’єктів адаптації закріплено у нормативно-правових
актах. Так, відповідно до Положення про Міністерство фінансів України [6, с. 70] Міністерство
фінансів України:

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної податкової політики (п. 1);

забезпечує міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах
повноважень, передбачених законом (пп. 70 п. 4);

бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства
ЄС у межах повноважень, передбачених законом (пп. 71 п. 4).

Міністерство юстиції України відповідно до Положення про Міністерство юстиції України
[7, с. 88]:

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну правову політику (абз. 2 п. 1);

здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення
виконання першого етапу реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу (пп. 13 п. 4).

Здійсненням експертизи відомчих нормативно-правових актів у частині відповідності
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу
займається Департамент міжнародного права, що діє у структурі Міністерства юстиції України.

Державна фіскальна служба України згідно з Положенням про Державну фіскальну службу
України [8, с. 31]:

є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів і який реалізує державну податкову
політику (п. 1);

забезпечує виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та його державами-членами – з
іншого, з питань, що належать до компетенції ДФС України (пп. 92-4п. 4).

Необхідно звернути увагу на те, що відповідно до ст. 467 Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС [2, с. 83] було створено Парламентський комітет асоціації, що є форумом для членів
Верховної Ради України і Європейського Парламенту для проведення засідань та обміну
думками.
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У 2015 р., згідно з інформацією, розміщеною на Урядовому порталі, відбулося 2 засідання –
у Брюсселі (24–25 лютого) та Києві (4–5 листопада) [9].

У 2015 р. Кабінетом Міністрів України було видано Розпорядження «Про схвалення
розроблених Міністерством фінансів України планів імплементації деяких актів законодавства
ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі» [10, с. 150]. Згідно з Додатком
до цього Розпорядження імплементації у сфері оподаткування підлягають дві Директиви ЄС:

Директива Ради (ЄС) № 2007/74 про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на
товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн (розділ 3 щодо кількісних
обмежень) [11, с. 6];

Директива Ради (ЄС) 2003/96 від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи
Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії [12, c. 51].

Зауважимо, що для виконання завдання з адаптації податкового законодавства
Європейський Союз надає Україні методичну допомогу. Так, однією з передумов успішного
впровадження Угоди про асоціацію з ЄС визнається адаптація українського законодавства у
сфері акцизів до норм інтеграційного законодавства ЄС.

У зв’язку з цим у рамках проекту «Підтримка реформи управління державними
фінансами», що реалізується за дорученням Уряду Німеччини, 13–15 вересня 2016 р. за участі
експертів німецького Міністерства фінансів і Федеральної митниці у Києві було організовано
фаховий семінар «Наближення України до акцизного права ЄС. Оподаткування алкоголю.
Впровадження права ЄС в національне право» [13].

15–17 листопада 2016 р. у Києві відбувся аналогічний семінар, де обговорювалися питання
впровадження правових приписів ЄС з оподаткування пива в національне право, зокрема тих,
що стосуються імпорту та торгівлі через відправлення поштою, зовнішніх податкових перевірок,
інших заходів податкового контролю [14].

Також необхідно звернути увагу на те, що зовнішня політика України у сфері оподаткування
не обмежується лише співробітництвом з Європейським Союзом. У податковій сфері на
міжнародному рівні наша держава активно взаємодіє з Організацією економічного
співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) у конкретних правових формах, хоча й не є членом
цієї організації.

Центр податкової політики та адміністрування ОЕСР є безперечним лідером у
розробці міжнародних податкових стандартів, таких як модельна Конвенція про уникнення
подвійного оподаткування [15] та Керівні принципи з проблем трансфертного ціноутворення
[16]. Центр на регулярній основі залучається до вирішення політично «чутливих» питань, які
стосуються держав – не членів ОЕСР, як, наприклад, розробка інфраструктури оподаткування
електронної комерції та проекту зі шкідливої податкової конкуренції.

Також ОЕСР здійснює моніторинг податкових політик своїх країн-членів, що дозволяє
здійснювати макроекономічні аналізи та прогнози. За результатами такого глибокого аналізу,
національні органи отримують інформацію щодо можливості реформування податкових
систем і, відповідно, підвищення ефективності, прозорості та спроможностей.

Що стосується діяльності ОЕСР у практичній сфері оподаткування, то слід зазначити, що
значну роботу проводить Комітет з фіскальних питань (CFA – Committee on Fiscal Affairs). До
Комітету входять найкращі експерти з питань оподаткування усіх 30 держав-членів ОЕСР, які
працюють у робочих групах за основними напрямами діяльності податкових адміністрацій.
Завданням цього Комітету є усунення податкових заходів, які перешкоджають торгівлі та
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інвестиційним потокам, попередження подвійного оподаткування, протидія ухиленню від
оподаткування та втечі від оподаткування, а також сприяння поширенню позитивної практики
у сфері податкової політики й адміністрування.

Діяльність ОЕСР у сфері оподаткування зосереджена на таких напрямах:
1) розробка інструкцій з проведення переговорів та застосування двосторонніх податкових

угод. Основну увагу в цій сфері зосереджено на вивченні положень податкових угод та питань
щодо їхнього застосування, а використання розробленої методології дозволить країнам
поширити свої мережі податкових угод та вдосконалити техніку проведення переговорів;

2) розробка інструкцій з трансфертного ціноутворення;
3) обмін досвідом у сфері обміну інформацією та банківської таємниці, визначення

проблемних сфер та шляхів їхнього вирішення, забезпечення захисту прав платників податків
на конфіденційності їхньої інформації. У результаті такого дослідження готуються аналітичні
документи щодо найкращих шляхів обміну інформацією та доповідь ОЕСР «Покращення
доступу до банківської інформації в податкових цілях»;

4) вивчення методів податкового стимулювання у сфері податку з доходів фізичних осіб та
прибуткового податку з юридичних осіб на прикладі держав-членів та не членів ОЕСР;

5) вивчення проблем міжнародного ухилення від оподаткування, виявлення універсальних
схем та структур, задіяних у податковому шахрайстві, підготовка відповідних рекомендацій;

6) визначення юридичних та практичних проблем, з якими стикаються країни під час
проведення аудиту багатонаціональних підприємств. Окреслення кола адміністративних
процедур, інформаційних вимог та процедур перевірки, які необхідні для проведення
ефективного аудиту;

7) дослідження адміністрування податку на додану вартість, вивчення процесу розробки
законодавства з ПДВ та функціонування податку на міжнародному рівні. Особлива увага
приділяється впливу ПДВ на міжнародну торгівлю, визначенню місця поставки товарів та
послуг, а також таким специфічним питанням, як використання нових транспортних засобів,
електронної комерції, сектору фінансових послуг та телекомунікацій;

8) визначення шляхів модернізації податкових систем з метою адаптації до нових глобальних
ринків фінансів та капіталу, що, зокрема, стосується оподаткування інноваційних фінансових
інструментів та фінансових установ [17].

Співробітництво між Україною та ОЕСР було започатковано у 1997 році шляхом підписання
Кабінетом Міністрів України та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються
ОЕСР на території України [18].

Важливим механізмом координації співробітництва з ОЕСР з 2003 року є Координаційна
рада у зв’язках з ОЕСР, що має статус тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабінету
Міністрів України [19, с. 50].

У 2013 році Україна набула членства у Глобальному форумі з транспарентності та обміну
інформацією для податкових цілей у рамках ОЕСР.

Участь у Глобальному форумі дозволить Україні:
– активізувати та полегшити процес укладання угод про обмін інформацією з іншими

країнами, зокрема міжнародними фінансовими центрами;
– отримувати інформацію про законодавчу та нормативно-правову базу країн у сфері

прозорості оподаткування;
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– стати привабливішою для іноземних інвесторів з огляду на імплементацію міжнародних
стандартів з прозорості та обміну інформацією;

– розширити обмін податковою інформацією з державами-учасницями Глобального
форуму, що сприятиме боротьбі з податковими ухиленнями та, відповідно, збільшенню
надходжень до бюджету.

7 жовтня 2014 року у штаб-квартирі ОЕСР у Парижі було підписано Меморандум про
взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо поглиблення співробітництва [20, с. 1077],
що визначає пріоритетні сфери та форми співробітництва з ОЕСР на дворічний термін, зокрема
у сфері мобілізації вітчизняних ресурсів, що включає стягнення податків та вирішення питань,
пов’язаних із системою податкового адміністрування.

Відповідно до п. 4 згаданого Меморандуму формами співробітництва сторін, зокрема й у
сфері оподаткування, є:

– використання відповідних правових інструментів ОЕСР;
– огляд експертами ОЕСР політики і законодавства України в різних галузях і розробка

відповідних рекомендацій для найвищих посадових осіб держави;
– участь України в роботі відповідних органів ОЕСР згідно із застосовними правилами та

практиками ОЕСР;
– інформаційний обмін;
– реалізація науково-дослідних проектів, проведення заходів і семінарів з ініціативи Уряду

України.
Починаючи з кінця XX ст. і до сьогодні, державна податкова політика активно

трансформується, що зумовлено формуванням в Україні ринкової економіки, і не може не
позначатися на правових формах її (податкової політики) реалізації.

Завдання удосконалення податкового законодавства, що виступає однією з основних
правових форм реалізації податкової політики, дедалі виразніше постає перед державою з
огляду на необхідність успішного завершення податкової реформи, що триває вже не один
рік.

Сучасна державна податкова політика, як і державна політика України в цілому, спрямована
на євроінтеграцію, активне співробітництво національних органів державної влади з
інституціями ЄС та ОЕСР. У зв’язку з цим основними (але не винятковими) правовими формами
реалізації податкової політики в умовах європейської інтеграції України є адаптація податкового
законодавства України до законодавства ЄС та імплементація стандартів ОЕСР у сфері
оподаткування в національне податкове законодавство.
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У статті проаналізовані теоретичні положення фінансового та адміністративного
права, бюджетне законодавство з метою виокремлення та закріплення в теорії фінансового
права нового методу фінансової діяльності держави як «управління».

Ключові слова: управління, фінансове право, адміністративне право, фінансова
діяльність держави, методи фінансової діяльності держави.

В статье проанализированы теоретические положения финансового и
административного права, бюджетное законодательство с целью выделения и
закрепления в теории финансового права нового метода финансовой деятельности
государства как «управление».

Ключевые слова: управление, финансовое право, административное право, финансовая
деятельность государства, методы финансовой деятельности государства.

In the article the theoretical position of financial and administrative law, fiscal legislation
to separation and consolidation of finance theory a new method of financial activity of the state
as “management”.

Keywords: management, finance law, administrative law, financial activity of the state, methods
of financial activity of the state.

Фінансове право – це комплексна галузь права, яка є теоретичною основою фінансового
законодавства, що регулює фінансову діяльність держави, підгалузей і складних інститутів, що
входить до його системи, таких як: бюджетне право, податкове право, банківське право та ін.
Саме тому однозначне й уніфіковане розуміння понять та категорій фінансового права є
досить важливим, оскільки вони використовуються у нормотворенні та визначають предмет
правового регулювання.

Дослідження та розв’язання проблем теорії фінансового права знаходимо у працях таких
українських учених, як: Е. А. Алісова, О. М. Бандурко, Л. К. Воронової, О. П. Гетманець,
Е. С. Дмитренко, Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник, Ю. О. Костенко,
М. П. Кучерявенко, О. А. Музикі-Стефанчук, А. А. Нечай, П. С. Пацурківського,
Н. Ю. Пришви, Н. І. Химичевої, О. П. Орлюк та ін. Свій вклад у розвиток теорії
адміністративного права зробили такі науковці: В. Б. Авер’янов, С. М. Алфьоров, О. Андрійко,
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О. Бандурка, Ю. П. Битяк, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко,
А. П. Купін, В. Опришко, Л. Л. Попов, А. Селіванов.

Метою статті є проведення аналізу теоретичних положень, що знайшли своє закріплення
в навчально-методичних та наукових працях з адміністративного, фінансового права та
законодавства, на основі якого обґрунтована необхідність розширення кола методів фінансової
діяльності держави шляхом визначення та закріплення такого методу, як «управління» у
фінансовому праві.

На сьогодні серед вчених, що працюють у сфері фінансового права, не має одностайності
у розумінні багатьох понять та категорій. Так, суперечливі позиції серед учених викликає
такий метод фінансової діяльності держави, як «управління», оскільки донедавна предмет
фінансового права охоплював методи у сфері фінансової діяльності держави, а саме:
формування, розподіл, використання публічних грошових фондів і контроль за їхнім
функціонуванням [8, с. 17–19; 6, с. 18; 7, с. 11; 10, с. 49; 15, с. 24–25]. Метод «управління» був
притаманний тільки адміністративним відносинам. Але з розвитком фінансових правовідносин
почав розширюватись і предмет фінансового права, а отже, і виникла необхідність розширити
коло методів. Не дивлячись на це, ще багато вчених вважають метод «управління» суто
методом адміністративного права. Саме для завершення цієї суперечності зробимо аналіз
наукових, навчально-методичних праць та нормативних актів для обґрунтування позиції, що
метод «управління» притаманний і фінансовому праву.

Для початку аналізу треба звернутися до тлумачних словників та енциклопедій, де є
трактування цього поняття. Юридична енциклопедія трактує поняття «управління» як функцію
організованих систем (соціальних, біологічних, технічних), що забезпечує збереження їхньої
структури і впорядкування відповідно до закономірностей функціонування [17, c. 218],
«соціальне управління» – це вплив на свідомість і волю людини щодо досягнення поставлених
цілей [17, c. 218]. Словник української мови надає визначення поняттю «управління» як
«спрямовування ходу якогось процесу, вплив на розвиток, стан чого-небудь або спрямовувати
діяльність, роботу кого-, чого-небудь» [14]. У словнику В. І. Даля поняття «управлять»
визначається як «управить чем, править, давая ход, направленье; распоряжать, -ся, заведывать,
быть хозяином, распорядителем чего, порядничать» [5]. У словнику С. І. Ожегова також
знаходимо поняття «управлять», яке трактується як «1. кем-чем. направлять ход, движение
кого-чего-нибудь: управлять кораблем, управлять конем конем, управлять оркестром
(дирижировать). 2. кем-чем: руководить, направлять деятельность, действия кого-чего-нибудь,
управлять государством, управлять хозяйствам, управлять производственным процессом»
[13]. Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що управління – це спрямування когось чи
чогось у необхідному напрямі.

Якщо ж проаналізувати теорію адміністративного права, то його предмет становить
широкий комплекс суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією функцій
державної виконавчої влади, змістом якої є управління суспільством [3]. Традиційно до
предмета адміністративного права належать суспільні відносини, які виникають у сфері
публічної діяльності держави, зокрема у сфері державного управління. Державне управління
здійснюють з метою «впорядкування» різноманітних процесів, які відбуваються в суспільстві,
відповідно до правил, закріплених у нормативно-правових актах. [3]. «Адміністративно-правові
відносини – це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають
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носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права» [3]. Складовими
частинами адміністративно-правових відносин є: суб’єкти, об’єкти та юридичні факти.
Виходячи з положень чинного законодавства України до суб’єктів адміністративно-правових
відносин можна віднести: державні органи та їхні структурні підрозділи, посадових осіб цих
органів; власника, об’єднання громадян, кооперативи, органи самоврядування, самодіяльні
організації; громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства. Також цієї думки
дотримуються автори С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін у
навчальному посібнику «Адміністративне право». У цьому посібнику адміністративне право
визначається як «галузь права, що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави
суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої влади,
внутрішньоорганізаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення
громадськими організаціями, їхніми органами зовнішніх юридично-владних повноважень»
[1, с. 19]. Інакше кажучи, адміністративне право – це управлінське право, яке відрізняється від
інших галузей права специфікою предмета, методом регулювання та структурними
особливостями [2, c. 7]. Предмет адміністративного права визначається як «широкий комплекс
суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією функцій державної виконавчої
влади, змістом якої є управління суспільством». Зазначаючи при цьому, що
«адміністративному праву притаманні певні межі правового регулювання», а саме «сфера
діяльності виконавчих та розпорядчих органів і суспільні відносини управлінського характеру,
що складаються у цій сфері». Далі автори уточнюють, що адміністративні (управлінські)
відносини «виникають, розвиваються та припиняються між: вищими і нижчими органами
виконавчої влади (між Кабінетом Міністрів України й обласною державною адміністрацією);
органами виконавчої влади і підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями
(між Міністерством освіти і науки України і ректором вищого навчального закладу); органами
виконавчої влади, які не пов’язані безпосередньо підпорядкованістю (між Міністерством
охорони здоров’я України і Міністерством освіти і науки України); органами управління й
органами громадських організацій (між обласною державною адміністрацією і президією
обласної ради профспілок); органами виконавчої влади і громадянами (між районним відділом
внутрішніх справ і громадянином, який притягається до адміністративної відповідальності за
адміністративний проступок)» [2, c. 8–9].

Крім того, суспільні відносини, що регулюються нормами адміністративного права, завжди
передбачають нерівність учасників, жорстке підпорядкування волі, яка скерована єдиною
управлінською волею. [2, с. 10]. Об’єкт – це те, заради чого виникають правовідносини, а саме
поведінка учасників управлінських відносин (дії, утримання від дій).

Отже, виходячи з цього можна зробити висновок: адміністративно-правові відносини
характеризуються всіма ознаками правових відносин, але, крім того, мають деякі особливості,
які полягають у тому, що: 1) ці відносини складаються у сфері управління, тобто в повсякденній
практичній реалізації завдань і функцій держави; 2) в усіх відносинах однією зі сторін
обов’язково є орган виконавчої влади (тобто цим відносинам притаманна нерівність сторін);
3) характеризуються особливим зв’язком між їхніми учасниками, один із яких за цих обставин
має право вимагати від іншого такої поведінки, яку передбачено адміністративно-правовою
нормою; 4) орган управління зобов’язаний реалізувати свої матеріально-правові та
процесуальні права; 5) можуть виникнути за ініціативою будь-якого суб’єкта
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адміністративного права, згода іншої сторони не є обов’язковою умовою для їхнього
виникнення; 6) порушення однією зі сторін своїх обов’язків зумовлює її відповідальність не
перед іншою стороною, а перед державою в особі її компетентних органів; 7) виникають між
органами виконавчої влади та іншими суб’єктами адміністративного права, можуть виникати
за методом влади та підпорядкування, а можуть реалізовуватись і на засадах рівності сторін.
Тут має місце подвійний зв’язок: правомочність – обов’язок – правомочність [3]; 8) об’єктом
є поведінка учасників (дії або утримання від них).

У цілому адміністративно-правовим відносинам притаманні дві найважливіші ознаки: з
одного боку, – це форми соціальних відносин, оскільки в них обов’язково беруть участь люди
чи їхні об’єднання, а з іншого – це форми організаційних відносин, у процесі реалізації яких
розв’язуються завдання управлінської діяльності [7]. Тобто суб’єкт управління (той, хто
управляє) надає розпорядження і вимагає їхнього виконання від підконтрольного суб’єкта
(того, ким управляють) [16, с. 39–40].

Отже, можна говорити про те, що якщо метод управління розглядати як метод суто
адміністративного права, це означає невиправдано звужувати таке поняття та трактувати
його однобічно, оскільки в адміністративних правовідносинах беруть участь тільки суб’єкти,
які наділені право- та дієздатністю. До того ж обов’язковою умовою для адміністративних
відносин є те, що однин із суб’єктів має владні повноваження, а об’єкт – це поведінка учасників.
Тобто в адміністративному праві не йдеться про управління безпосередньо будь-якими
об’єктами матеріального світу чи технологічними процесами.

Натомість якщо ж про аналізувати предмет фінансового права, то це суспільні відносини,
що виникають у процесі фінансової діяльності держави, яка полягає у формуванні, розподілі
та використанні публічних централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів з
метою забезпечення завдань і функцій держави. Що ж стосується грошових фондів, які є
предметом суто фінансового права, то вони не є суб’єктом, тим більше підконтрольним, а
грошові кошти, що акумулюються в цих фондах, капітал, прибуток (пасивний), цінні папери,
публічні фонди грошових коштів є об’єктом фінансових правовідносин. Відтак, відносини
щодо управління публічними грошовими фондами є не адміністративними, а фінансовими.
На цьому зауважувала ще у 2004 році доктор юридичних наук А. А. Нечай у своїй монографії
щодо публічних накопичувальних фондів [9, c. 90], пояснюючи процес управління фінансами
таким чином: «У процесі формування фонду відбувається накопичення певної сукупності
грошової маси, яку не тільки треба розподілити і використати, а й ще й управляти нею. Тобто
забезпечити ефективну організацію інвестування тимчасово вільних коштів для їх примноження
та отримання пасивного прибутку (інвестиційного доходу), який потім можна розподілити та
використати суб’єктами-бенефіціарами. Тобто можна казати про те, що з появою публічних
накопичувальних фондів з’являється потреба у правовому регулюванні довгострокового
управління коштами таких фондів» [9, c. 96]. Але метод «управління» використовується у
фінансовому праві не тільки у сфері функціонування накопичувальних публічних фондів, а й
при функціонуванні бюджетів та публічних фондів підприємств, установ і організацій. Про це
свідчить Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215 (зі змінами 07.12.2016)
«Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України» [12], де у пп. 6
п. 4. прямо записано Казначейство «управляє наявними фінансовими ресурсами, що
консолідуються на єдиному казначейському рахунку». Способи управління передбачені в
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абз. 5 пп. 2 п. 4, зазначається, що Казначейство «здійснює повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету» [12]. Отже, повернення помилково сплачених коштів не можна віднести
до визнаних методів: формування, розподілу та використання, а отже, відбулося управління
коштами. Інший спосіб застосування методу «управління» теж міститься в цій же Постанові
Кабінету Міністрів України тільки у пп. 7 п. 4, а саме: Казначейство «забезпечує розміщення
тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків
державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів за
рішенням міністра фінансів, погодженим з Національним банком України» [12]. Крім
Казначейства, право на управління своїми грошовими коштами у публічних правовідносинам
наділені і бюджетні установи згідно з пп. 11 п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від
27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форми власності» [11], де визначено, що банківські установи мають
права надавати послуги щодо «розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних
надходжень вищих та професійно-технічних навчальних закладів в установленому
законодавством порядку». До того ж абз. 13 ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України відносить
до 3 підгрупи власних надходжень бюджетних установ: «кошти, що отриманні вищими та
професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово
вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом
надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади,
наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних
рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень,
отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні
внески та гранти» [4]. Тобто визначені навчальні заклади завдяки ефективному управлінню
власними надходженнями, що були отриманні за платні послуги, отримали додатковий
пасивний дохід у формі дивідендів, які можуть додатково використати на задоволення власних
потреб цих бюджетних установ.

Отже, можна зробити висновок, що в цих нормативно-правових актах йдеться саме про
метод управління, а не про загальноприйняті методи фінансової діяльності держави як:
формування, розподіл і використання. Розміщаючи тимчасово вільні кошти бюджетними
установами або Казначейством на депозитних рахунках фінансових установ, не формуємо ці
фонди, оскільки не передаємо грошові кошти у власність цього фонду, а надаємо право
фінансовій установі тимчасово ними розпоряджатись (для отримання у майбутньому, в тому
числі і для нас, пасивного доходу), при цьому не втрачаючи права власності на ці кошти.
Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що метод «управління» у фінансових
відносинах базується на принципах строковості, платності, ефективності, доцільності та
поверненості.

Якщо метод «управління» порівняти з методом «формування», то при застосуванні
останнього кошти, спрямовані у відповідний фонд, назавжди стають власністю публічного
фонду-отримувача. Щодо методу «розподілу», то це суто плановий метод, оскільки
виражається у визначенні напряму використання цих коштів у планово-фінансовому документі
(кошторисі чи у відповідному бюджеті (як документі), а не самому руху коштів. Якщо
проаналізувати метод «використання», то це рух грошових коштів в один бік без повернення.



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 1 (5) 2017

163

Тобто при цьому методі грошові кошти використовуються на задоволення публічних потреб
або придбання якихось матеріальних цінностей для потреб бюджетної установи і у цей же
фонд у такому ж вигляді кошти вже не повертаються.

Тому підтримуємо думку д.ю.н. А. А. Нечай про необхідність перегляду та уточнення
методів фінансової діяльності держави, оскільки розширюється предмет фінансового права з
появою нових видів публічних фондів і видів фінансових відносин. Саме тому такий метод
фінансової діяльності держави, як «управління», який уже реально використовується у
фінансових відносинах на практиці, вимагає відповідного теоретичного визначення та
належного правового врегулювання.
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МІСЦЕ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ ТА СУДОВОЇ
ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ

У статті розглядаються проблемні питання включення до джерел права України
судового прецеденту. Робота присвячена аналізу правової природи судового прецеденту
і його впливу на суспільні відносини. Висловлюється думка, що окремі рішення Верховного
Суду України і рішення Конституційного Суду України мають розглядатися як судові
прецеденти. На цій основі пропонується змінити науковий підхід до системи джерел
права України.

Ключові слова: судовий прецедент, судова практика, судові рішення, джерела права.

В статье рассматриваются проблемные вопросы включения к источникам права
Украины судебного прецедента. Работа посвящена анализу правовой природы судебного
прецедента и его воздействия на общественные отношения. Высказывается мнение, что
отдельные решения Верховного Суда Украины и решения Конституционного Суда Украины
должны рассматриваться как судебные прецеденты. На этой основе предлагается
изменить научный подход к системе источников права Украины.

Ключевые слова: судебный прецедент, судебная практика, судебные решения,
источники права.

The article deals with issues including the sources of law in Ukraine judicial precedent.
Work consecrated analysis of the legal nature of judicial precedent and its impact on social
relations. It has been suggested some of the Supreme Court of Ukraine and the Constitutional
Court of Ukraine considered as legal precedents. On this basis, the proposed change scientific
approach to the system of sources of law in Ukraine.

Keywords: judicial precedent, jurisprudence, judicial decisions, sources of law.

Реформування судової системи на сучасному етапі розвитку призводить до виникнення
багатьох пов’язаних з цим питань, адже це є одним із основних елементів модернізації
державного устрою. У зв’язку з цим судові акти з кожним процесом реформування судової
системи відіграють усе більш значний правовий вплив на суспільні відносини. На цей час
судова влада є однією з гілок державної влади, яка здійснює не тільки функцію правосуддя, а
й фактично виконує функцію правотворчості.

Застосування судової практики як джерела права в Україні має суперечливий та
неоднозначний характер. З одного боку, правотворчі повноваження суду не мають чіткого
законодавчого закріплення; з іншого – судові акти мають виражений правотворчий характер.
Виникаючі протиріччя не тільки ускладнюють діяльність судів, але і призводять до різних
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процесуальних порушень у діяльності органів державної влади. У зв’язку з цим в юридичній
науці все частіше виникають питання про роль і місце судової практики як джерела права у
системі правових актів, а також про необхідність розгляду у вітчизняній правовій системі
таких правових явищ, як правовий прецедент, судова правотворчість і судовий розсуд.

Судова практика на сьогодні – це насамперед носій об’єктивної інформації, що своєчасно
сигналізує про ефективність прийнятих законодавцем правових норм та необхідність їхнього
подальшого вдосконалення і розвитку. Відповідно, особливо актуальними на сьогодні є
дослідження можливостей правового прецеденту виступати джерелом права в межах
української правової системи.

У науковій юридичній літературі поняття правового прецеденту досить обговорюване,
дискусійна категорія, оскільки дослідження питання судової правотворчості було б не повним
без визначення місця прецеденту серед інших джерел права та співвідношення між ними й
іншими джерелами права.

Дослідження поняття правового прецеденту, визначення його ролі у системі джерел права
України, впорядкуванні тенденцій його розвитку та наданні пропозицій для подальшої
легалізації результатів судової практики як джерел права в силу їхнього великого значення і
виняткової правової природи на сьогодні є досить актуальним питанням.

Запровадження судового прецеденту надасть змогу зменшити кількість судових спорів,
навантаження судової системи, а це є одним із кроків зближення України з європейською
спільнотою.

Застосування прецедентного права є більш «відкрите та чесне» обґрунтування судових
рішень, тоді як континентальна практика намагається силою втиснути кожну життєву ситуацію
у заздалегідь розроблену класифікацію і таким чином підійти більш спрощено до вирішення
спірних правових питань.

Прецедент значно оперативніше, ніж закон, реагує на динаміку суспільних відносин,
оскільки суддя, вирішуючи спори, постійно безпосередньо контактує з реальним життям.

Чимало уваги присвячено у працях вітчизняних вчених судовому прецеденту. Аналіз
окремих аспектів цього явища, його особливостей та природи знаходимо у роботах
Б. Кістяківського, Б. Малишева, Н. Гураленко, М. Козюбри, Д. Кухнюка, Л. Луць, Ю. Матата,
Н. Пархоменко, І. Погрібного, Н. Стецика, С. Шевчука, Ю. Попова, О. Сидоренка, В. Шаповал,
Г. Шершеневича, Ю. Оборотова та ін. Проте комплексних наукових досліджень правової
природи судового прецеденту на сьогодні в Україні немає, що зумовлює неоднозначність
розуміння суті цього правового феномена та його ролі у системі права. У зв’язку з цим існує
необхідність подальшого більш глибокого вивчення закономірностей розвитку судового
прецеденту та механізму його функціонування в різних правових сім’ях.

Мета статті – аналіз стану наукових праць вітчизняних та закордонних дослідників щодо
місця, ролі і значення судового прецеденту в системі джерел права загалом та
адміністративного права зокрема.

Дослідження та аналіз думок вчених щодо природи правового прецеденту протягом
декількох століть показує, що юридична наука не досягла великих зрушень. Адже ті
суперечності, що були наявні в ХІХ ст., залишаються і донині. Б. О. Кистяківський визначав
прецедент як здійснення тих чи інших дій, які відображаються у певній поведінці та у конкретній
життєвій ситуації, що розглядається як зразок за аналогічних обставин [10, с. 347–350].
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Думки багатьох вчених є досить актуальними і на сьогодні, адже застосування судової
практики та судового прецеденту є новим етапом розвитку правової науки України. Введення
цих понять як джерел права України надасть змогу зменшити кількість судових спорів, зробить
більш прозорою діяльність суддів, оскільки на них покладається знана відповідальність.

І. Нікітчук є великим прихильником застосування концепції судового прецеденту і у своїх
роботах звертає увагу на те, що застосування прецеденту в правовій діяльності нашої країни
є нагальною, невідкладною потребою, для реалізації якої створені як правові, так і політичні
передумови [4, с. 83–92].

Деякі вчені вважають, що Україна на цьому етапі вже поступово рухається до прецедентної
системи права, яку використовує весь світ, і кращої досі не вигадано: лише судова влада
заповнює прогалини в законодавстві і надає роз’яснення, які ніхто інший надати не може.
Проблема, яка виникає в Україні, – це винесення абсолютно різних і протилежних рішень з
одного і того ж питання судами в кожному регіоні.

Основна теза представників такого підходу полягає в тому, що судові прецеденти виконують
значну роль у правовому регулюванні, оскільки завдяки їм конкретизуються закони,
заповнюються прогалини в праві. Прикладами таких прецедентів в Україні пропонується
визнати рішення Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

Окремі автори заперечують існування в Україні прецедентної системи права, хоч і не
виключають такої можливості. При цьому звертають увагу на те, що Україна ще не готова до
визнання прецедентної системи права, оскільки для цього потрібен певний рівень довіри до
суду, якого бракує українцям. Але до цього треба прагнути [3, с. 179–180].

У сучасній юридичній літературі нерідко обґрунтовується позиція про те, що судова
практика вже є джерелом права. Прихильники такого підходу вважають, що до числа судових
актів, які містять нормативні приписи, можуть бути віднесені: рішення Конституційного Суду
України; нормативне тлумачення Пленуму Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих
судів; рішення судів загальної юрисдикції, що скасовують дію нормативних актів; рішення
судів за аналогією закону та права, а також на основі норм права, що містять оціночні поняття;
рішення Європейського суду з прав людини [6, с. 9–12].

Щодо визнання рішень Конституційного Суду України джерелами права України,
В. М. Шаповал зазначає, що компетенція Конституційного Суду України не передбачає
здійснення нормотворчих повноважень, крім питань регламентації організації його
внутрішньої роботи, які не пов’язані з конституційним провадженням [12, с. 26].

На нашу думку, риси, які притаманні позиціям Конституційного Суду України, характерні
для джерел права, оскільки: «По-перше, враховуючи те, що вони виникають як акт
конституційного органу, що уповноважений виражати волю у передбачених законах формах
та параметрах; по-друге, носять загальнообов’язковий характер та якості регулятора
відповідного виду суспільних правовідносин; по-третє, мають відповідні внутрішні особливості,
оскільки виконують роль нормативно-правової основи в правовій системі, а також служать
орієнтиром у правотворчості та правозастосуванні» [5, c. 4]».

У сучасний період проблематика, пов’язана з місцем та роллю судової практики в системі
джерел права, обговорюється, в першу чергу, на загальнотеоретичному рівні вченими-
теоретиками права. Л. А. Луць зазначає, що в системі джерел права України відсутній правовий
прецедент (зокрема, судовий), хоча можливість його появи впродовж тривалого часу
обговорюється в літературі. На думку прихильників появи такого джерела, правовий прецедент
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сприятиме не просто збільшенню кількості суб’єктів правотворчості, а й надасть змогу
розформалізувати систему джерел права та надати гнучкості й динамізму всій правовій системі.
Отже, існуюча система джерел права України з часом може бути доповнена судовим
прецедентом, хоча в нинішньому стані вона виконує необхідну роль у структуруванні
суспільного життя в Україні, створенні ефективної, впорядкованої національної правової
системи [9, с. 188, 189].

Як зазначав В. Н. Карташов, на сьогодні можна виділити три основні точки зору щодо
поняття правового та судового прецеденту. Одні автори порівнюють прецедент з юридичною
діяльністю. Інші, намагаючись відокремити прецедент від юридичної діяльності, застосовують
до неї лише певні підсумки діяльності, об’єктивований досвід правової діяльності компетентних
органів державної влади і посадових осіб, пов’язаної з виробленням спеціальних правових
регуляторів – правоположень. Треті вчені розглядають правовий прецедент у нерозривній
єдності правової діяльності і сформованого на її основі соціально-правового досвіду.
«Правовий прецедент (судова практика) – це діяльність з видання (тлумачення, реалізації
тощо) юридичних приписів, що пов’язана з єдністю накопиченого соціально-правового
досвіду» [14, с. 344]. Необхідно виокремити думку академіка С. В. Ківалова, який з цього
приводу вважає, що юридичний прецедент – це рішення лише за певною справою, якому
надана нормативна сила та яке є взірцем для вирішення аналогічних справ [9, с. 36]. Дещо
схожої думки дотримуються Ю. М. Оборотов та Н. М. Крестовська, які виділяють судовий
прецедент як загальне, офіційне правило, яке встановлюється судом при вирішенні однієї
справи, тоді коли ним виявлено та встановлено, що з усіх чинних правових норм жодна не
підходить для вирішення цієї справи [12, с. 144].

На думку З. В. Ромовської, не можна стверджувати, що в радянські часи судового
прецеденту не було. Він був, але дещо у специфічній на той момент формі. Судовий прецедент
існує в Україні віддавна, форми його прояву відмінні, ніж у Великобританії, адже при вирішенні
відповідного спору суд не застосовує рішення вищої судової інстанції, винесене в аналогічній
справі. Але суд використовує «обґрунтувальну» його частину, тобто його дух, підходячи до
вирішення «своєї» справи на тих теоретично-правових засадах, які були сформульовані вищою
судовою інстанцією. Утвердження такої форми судового прецеденту здійснювалося різними
засобами, зокрема опублікуванням правових позицій Верховного Суду України з окремих
видів судових спорів, призначенням «зональних», тобто тих суддів Верховного Суду України,
які мають здійснювати специфічний патронат над судами області. Є всі підстави, стверджує
науковець, для висновку про прецедент рішень Конституційного Суду України з тією
відмінністю, що суди, вирішуючи спір, дотичний до питання, визначеного у рішенні
Конституційного Суду України, у своїх рішеннях посилаються на рішення Конституційного
Суду України [13, с. 68–69].

Конституційний Суд України наділений правом надання висновків у справах з питань
офіційного тлумачення Конституції України та законів України (ст. 62 закону). У результаті
розгляду справ та прийнятті рішень і дачі висновків Конституційний Суд України може закріпити
додаткові чи нові, порівняно з чинним законодавством, норми. Самі ж рішення і висновки
Конституційного Суду України є обов’язковими до виконання на території України, остаточними
і не можуть бути оскаржені (ст. 150 Конституції України), рівною мірою є обов’язковими до
виконання (ст. 59 закону). Такі законодавчі положення надають підставу стверджувати, що
рішення та висновки Конституційного Суду України і є прецедентом.
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Щодо Постанов Пленуму Верховного Суду України, Роз’яснень та інших «продуктів»
узагальненої судової практики, то, на думку Л. А. Луць, їх не можна визнавати судовими
прецедентами [9, с. 188]. Але саме в таких узагальненнях судової практики містяться нові за
змістом правила поведінки чи тлумачаться норми закону, які надалі повинні враховувати суди
у вирішенні конкретних справ [8].

Сучасний етап розвитку національного законодавства характеризується відсутністю єдності
поглядів щодо змісту повноважень вищих судів та Верховного Суду України і забезпечення
однакового правозастосування. Вищий спеціалізований суд надає судам нижчого рівня
рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ
відповідної судової юрисдикції. Верховному Суду України як найвищому судовому органу в
системі судів загальної юрисдикції до основних повноважень із забезпечення єдності судової
практики належить перегляд справ з підстав неоднакового застосування судами (судом)
касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах та
ін. Тому механізм забезпечення однакового правозастосування, залежно від процедури їхнього
ухвалення, можна розглядати як процесуальний та позапроцесуальний. Прикладом
процесуального механізму є, по суті, весь масив рішень вищих судових установ, які містять
висновки щодо застосування конкретних норм матеріального і процесуального права. А
механізм позапроцесуальний – це рекомендаційні роз’яснення вищих спеціалізованих судів з
питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції
(інформаційні листи, постанови пленумів). Щодо сили актів вищих судових установ з питань
однакового застосування, то обов’язковими є лише правові висновки, сформульовані у
рішеннях Верховного Суду України (для адміністративного судочинства це питання
врегульовано статтею 244 та частиною другою статті 161 КАС України). Висловлені правові
позиції щодо застосування законодавства в інших судових актах можуть братися до уваги при
вирішенні аналогічних спорів тільки як рекомендаційні.

Розглянемо статтю 242 КАС України, де у частині першій зазначено, що рішення Верховного
Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з
мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих
норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів
владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить
зазначені норми права, та для всіх судів України. Суди зобов’язані привести свою судову
практику у відповідь із рішенням Верховного Суду України. Таким чином, при аналізі частини
відповідної статті дійдемо висновку, що цю норму не можна розглядати як законодавче
закріплення судового прецеденту, оскільки, по-перше, немає критеріїв визначення подібності
одних правовідносин до інших, по-друге, адміністративне судочинство здійснюється за
допомогою масиву відповідних нормативно-правових актів, а саме Конституції України,
Кодексу адміністративного судочинства України, міжнародних договорів та ін.

Система прецедентного права робить прозорою і передбачуваною як судову систему, так
і діяльність усіх державних органів, оскільки будь-який орган чи посадова особа не зможуть
за аналогічних обставин відступити від правила, закріпленого в цьому рішенні. За таких
обставин втрачає сенс чинити тиск на суд чи будь-яку посадову особу, зменшується кількість
скарг і знижується рівень корупції, оскільки ніхто не зможе діяти в аналогічній справі інакше,
як у попередній.
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Система прецедентного права у разі її запровадження зобов’язуватиме суддів усіх рівнів –
від районного до Верховного Суду України – постійно підвищувати свій професійний рівень,
адже кожна зміна або скасування судового рішення автоматично порушує питання про
причини допущених помилок і, як наслідок, тягне дисциплінарну відповідальність.

Європейський вибір України, проголошений на найвищому політичному рівні, потребує
значних зусиль та істотних змін у правовій системі держави для досягнення цієї мети. Доцільність
використання правового прецеденту та судової практики як джерел права, незважаючи на
дискусійність своєї природи, не повинна викликати сумнівів, що допоможе правильно
дослідити в подальшому перспективу розвитку на вдосконалення системи джерел права.

Навіть якщо припустити необхідність позитивного вирішення питання щодо визнання
рішень суду судовими прецедентами, останнє можливе за умови попереднього наукового
обґрунтування співвідношення судового прецеденту з іншими джерелами права (тобто його
місця в системі джерел права) й чіткого механізму прийняття та дії судового прецеденту. Це
передбачає визначення суб’єктів прийняття такого прецеденту (зокрема, такими мають бути
лише вищі судові інстанції), яка частина рішення має вважатися, власне, прецедентом, тобто
вважатиметься нормативно зобов’язуючою тощо.

Отже, запровадження правового прецеденту є кроком вперед у розвитку та удосконаленню
національного законодавства.
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ДЕТЕРМІНАНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОЇ
ПОВЕДІНКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У статті аналізуються причини деліктної поведінки медичних працівників при
здійсненні ними своїх професійних обов’язків. Пропонуються шляхи зниження рівня
правопорушень шляхом проведення комплексних профілактичних заходів та внесення змін
до законодавства.

Ключові слова: деліктна поведінка, адміністративне правопорушення.

В статье анализируются причины деликтного поведения медицинских работников при
осуществлении ими своих профессиональных обязанностей. Предлагаются пути снижения
уровня правонарушений путем проведения комплексных профилактических мероприятий
и внесения изменений в законодательство.

Ключевые слова: деликтное поведение, административное правонарушение.

The article analyzes the causes tortious conduct medical staff in carrying out their professional
duties. Ways of reducing crime through comprehensive prevention measures and amendments to
legislation.

Keywords: tortious behavior, administrative offense.

Система охорони здоров’я в Україні сьогодні залишається однією із найбільш проблемних
у майже всіх її складових. Задекларована псевдо безкоштовна медицина створює псевдо
уявлення про якісну системну організацію в цій сфері, що породжує надзвичайно велику
кількість проблемних питань, одним з яких є широка деліктна поведінка медичних працівників.
Така поведінка медичних працівників знижує в цілому невисокий рівень довіри до системи
охорони здоров’я, призводить до негативних наслідків у вигляді завдання шкоди здоров’ю чи
життю пацієнтів.

У рамках підвищення рівня довіри громадян до системи охорони здоров’я основним
завданням є якщо не суцільне викоренення, то хоча б мінімізація таких негативних тенденцій
шляхом проведення різноманітних заходів наслідкового чи превентивного характеру. Вчасне
виявлення таких протиправних діянь, їхня правильна кваліфікація дозволяє вдало реагувати на
таку ситуацію і притягати до відповідальності осіб, винних у вчиненні адміністративних
правопорушень у сфері охорони здоров’я. Проте одним із основних завдання має залишатися
запобігання адміністративним правопорушенням, як це визначається у ст. 1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [3].

Якісна превенція повинна здійснюватися на основі положень ст. 6 КУпАП, в якій
зазначається, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські
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організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання
адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють
їхньому вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого
додержання законів України. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації,
забезпечуючи, відповідно до Конституції України, додержання законів, охорону державного
і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних
і громадських органів щодо запобігання адміністративним правопорушенням, керують
діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу
з адміністративними правопорушеннями.

У сфері охорони здоров’я досі відсутні комплексні програмні документи, направлені на
встановлення системи превенції протиправних діянь медичних працівників, що не сприяє
ефективності превентивної роботи у цій сфері. А тому виявлення причин протиправної
поведінки, їхнє усунення має неабияке значення для побудови превентивної системи.

Мета наукової статті полягає в детальному аналізі детермінуючих ознак, що спричиняють
вчинення адміністративних правопорушень медичними працівниками та вироблення в
результаті такого аналізу пропозицій до їхнього усунення.

Проблемами запобігання вчиненню адміністративних правопорушень приділялась увага
у працях В. Б. Аверянова, В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, Д. М. Лук’янця, О. І. Миколенка
та інших. У сфері охорони здоров’я ці питання досліджувалися у працях О. М. Алієвої,
С. Б. Булеци, З. С. Гладуна, Л. К. Карпенко, Ю. А. Козаченко, Б. О. Логвиненка, І. Я. Синюти,
С. М. Співак, С. Г. Стеценка, Г. В. Чеботарьової та ін. Проте проблема виокремлення причин
деліктної поведінки медичних працівників залишається відкритою.

Сьогодні основною причиною вчинення правопорушень медичними працівниками
залишається складна систем правового регулювання цих правовідносин. Сфера охорони
здоров’я потребує якісного та ефективного правового регулювання. Рівень нормативного
забезпечення є абсолютно недостатнім, на що наголошувалось на Парламентських слуханнях
«Про реформу охорони здоров’я в Україні», які відбулися 16 грудня 2015 року. У результаті
обговорення учасники прийшли до висновку про негайну необхідність прийняття цілого
ряду законопроектів, зокрема: про засади державної політики охорони здоров’я; про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони
здоров’я (запровадження автономізації закладів охорони здоров’я); про організацію медичного
обслуговування населення в Україні (запровадження контрактної моделі медичного
обслуговування та врегулювання питання збалансування державних зобов’язань щодо
медичного обслуговування населення, залучення надавачів медичних послуг усіх форм
власності і форм господарювання до надання послуг у межах державного замовлення та їхні
координації, системи управління якістю медичного обслуговування); про лікарське
самоврядування (врегулювання питань внутрішніх і зовнішніх (регуляторних) функцій
лікарського професійного самоврядування, зокрема створення реєстру лікарів, запровадження
ліцензування професійної діяльності та індивідуальної професійної відповідальності, залучення
професійних асоціацій до формування кадрової політики, організації безперервного
професійного удосконалення, впровадження інструментів дотримання етичних принципів
професійної діяльності); про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування
(створення законодавчих засад перспективної моделі державного соціального медичного
страхування для планування підготовки його запровадження); про систему громадського
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здоров’я в Україні (законодавче врегулювання реалізації операційних функцій громадського
здоров’я на основі дотримання принципу «охорона здоров’я – в усіх політиках держави»);
про особливості діяльності університетських клінік (законодавче врегулювання питань
створення та функціонування університетських клінік в Україні); про внесення змін до Закону
України «Про екстрену медичну допомогу» (комплексне врегулювання питань організації
домедичної допомоги (парамедицини) та відповідної підготовки залучених до її надання
осіб) [7].

Залишається відкритим питання щодо кодифікації медичного законодавства і прийняття
Медичного кодексу України.

Ще однією причиною вчинення адміністративних правопорушень медичними
працівниками є відсутність належних спеціалізованих знань та низький рівень фахової
підготовки.

Незаперечним є той факт, що від якості підготовки лікарів часто залежить не тільки здоров’я,
а й життя людей. Підготовка кадрів для медичної галузі складається з декількох стратегічних
етапів, першим з яких є навчання у ВНЗ. На тлі загальної соціально-демографічної кризи
суспільства проблеми вищої медичної освіти в Україні є надзвичайно гострими і болючими.
В Україні, на жаль, освітня доктрина немає достатньо високого професійного розвитку, що, у
свою чергу, призводить до таких небажаних наслідків:

– низька конкурентна спроможність випускників вищих медичних навчальних закладів
України;

– погіршення якості підготовки лікарів за останні 10–15 років;
– підготовка лікаря-професіонала передбачає навчання не лише в медичному університеті,

але й післядипломне навчання за фахом (проходження інтернатури). Інтернатура включає
очний (навчання в медуніверситеті) і заочний цикли (практична робота в лікарні);

– вищі навчальні заклади на факультетах післядипломної освіти надають первинну
післядипломну спеціалізацію (проходження інтернатури) та здійснюють підвищення
кваліфікації кадрів, без проходження яких лікар не має права здійснювати медичну практику [6].

Здавалося б при такому складному процесі підготовки фахівця у сфері охорони здоров’я
в результаті маємо отримувати одного з найкращих спеціалістів у галузях народного
господарства з рівня знань, вмінь та навичок, але насправді, як свідчить практика, у більшості
випускників медичних навчальних закладів недостатній обсяг спеціальних професійних знань.

Одним із основних завдань, направлених на усунення цієї проблеми, є сформовані
пропозиції в результаті зазначених Парламентських слухань, зокрема розроблення стратегії
реформування системи медичної освіти та науки, передбачивши приведення у відповідність
з європейською практикою:

– програм до- і післядипломної підготовки лікарів, насамперед первинної ланки медичної
допомоги;

– системи безперервного професійного розвитку медичних працівників;
– програм підготовки медичних сестер;
– програм підготовки менеджерів у системі охорони здоров’я [7].
Окремої уваги заслуговує аналіз причин деліктної поведінки медичних працівників при

вчинені ними адміністративних корупційних правопорушень.
Проводячи детальний розгляд детермінантних обставин, І. Кирилюк виводить декілька,

зокрема однією з основних причин корумпованості сфери охорони здоров’я, поза сумнівом,
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є мізерні зарплати медичних працівників. Він наголошує на тому, що рівень зарплат лікарів є
тим більше сміхотворним, якщо взяти до уваги той факт, що медична освіта – одна з
найдорожчих і найтриваліших (через 7 років навчання у медичному виші молодий спеціаліст
тільки здобуває право набути фах лікаря). Закінчивши навчання у медичному університеті й
витративши за освіту великі гроші, учорашні студенти намагаються не лише їх повернути, а й
добре заробити [2, с. 304]. Причину низького матеріального забезпечення медичних
працівників, що сприяє вчиненню і адміністративних корупційних правопорушень, називають
основною і деякі соціологічні дослідження [1, с. 74 ]. Це ж саме стверджує і О. В. Худоба,
вказуючи, що найвагомішим чинником «виштовхування» кадрів з медичної галузі є низький
рівень оплати праці медичних працівників. Медична галузь на сьогодні є однією з найменш
оплачуваних. Іншими словами, зберігається постійне відставання оплати праці медиків. На
основі вищевикладеного можна стверджувати, що реформа в охороні здоров’я не може бути
повноцінною без кардинальних змін у системі оплати праці медичного персоналу. Ці зміни
повинні бути спрямовані на вирішення двох складних завдань:

– підвищення рівня і вдосконалення системи оплати праці лікарів та іншого медичного
персоналу з тим, щоб підняти рівень престижу медичної професії, а відтак, зменшити відтік
кадрів з галузі;

– створення стимулів до підвищення професійної підготовки медичних кадрів, що
впливатиме на збільшення ефективності надання послуг у системі охорони здоров’я [8].

Комплексно також на цій проблемі наголошується в програмному документі – Концепції
управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020
року. Зокрема, одним із основних проблем низької якості надання медичної допомоги
вважається відсутність зв’язку між якістю медичних послуг і видатками на їхнє фінансування,
а також відсутність мотивації медичних кадрів до якісної праці, і звідси одне із основних завдань
концепції – це створення економічної мотивації для покращення якості медичних послуг,
зокрема шляхом зміни оплати праці працівників галузі охорони здоров’я за рахунок виділення
двох складових: постійної (на основі єдиної тарифної сітки), змінної – залежно від обсягу і
якості наданої медичної допомоги, а також розроблення та внесення проекту акта щодо
вдосконалення умов оплати праці працівників галузі охорони здоров’я [5].

Таким чином, основними причинами вчинення адміністративних правопорушень
медичними працівниками слід вважати:

– причини економічного характеру, пов’язані із недостатнім матеріальним забезпеченням
медичних працівників, через що відбувається найбільша кількість адміністративних
правопорушень, зокрема у сфері корупційних правовідносин;

– причини суб’єктивно-освітнього характеру. Значна кількість адміністративних
правопорушень відбувається через низький рівень професійних знань медичних працівників,
наприклад щодо порядку поводження з наркотичними та іншими препаратами, порядку
зберігання донорської крові тощо;

– причини об’єктивного характеру, пов’язані із нестабільністю медичного законодавства,
його складністю та несистемністю, що призводить до неможливості вдалого застосування
його норм у тій чи іншій конкретній медичній ситуації.

Профілактика адміністративних правопорушень, що учиняються медичними
працівниками, повинна будуватися саме на виявленні та нівелюванні причин їхнього вчинення.
Завдання держави в цілому та Міністерства охорони здоров’я України зокрема у цьому
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контексті найперше полягатиме в розробці комплексної програми профілактики
правопорушень у закладах охорони здоров’я, на кшталт існування таких програм для певних
верств населення, зокрема неповнолітніх. З іншого боку, є нагальна проблема внесення змін
і до законодавства, направлених на нівелювання зазначених вищедетермінуючих ознак.
Зокрема, необхідно переглянути підходи до формування системи оплати праці в закладах
охорони здоров’я і на цій підставі внести відповідні зміни до законодавства про оплату праці
та загального трудового законодавства.

При розробці такої програми профілактики значна увага повинна приділятися розробці
системи підвищення рівня профільних спеціалізованих знань медичних працівників, що
можливо через оновлення змісту освітніх програм у навчальних медичних закладах,
функціонування системи підвищення кваліфікації медичних працівників, удосконалення
механізмів проходження усіх видів інструктажів з охорони праці тощо.

Необхідно продовжити розробку окремого Закону України «Про профілактику
правопорушень». Про це в науковій літературі йдеться давно. Зокрема, С. В. Миловидова
стверджує, що доцільно викласти систему адміністративно-запобіжних заходів та суб’єктів
їхнього застосування в перспективному Законі України «Про профілактику правопорушень».
Прийняття означеного закону визначить систему заходів профілактики правопорушень,
порядок їхнього здійснення державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими
громадянами, а також права й обов’язки суб’єктів, що проводять роботу з профілактики
правопорушень. Такий комплексний нормативно-правовий акт сприятиме однозначному
розумінню системи суб’єктів запобігання адміністративним правопорушенням, чіткому
розподілу прав та обов’язків названих суб’єктів і налагодженню ефективного механізму
взаємодії між ними [4, с. 99].

Особливої уваги потребує питання удосконалення і системи внутрішнього контролю, яка
полягає в оцінці роботи медичного персоналу особами, які залучені до процесу надання
медичної допомоги – колеги/медичні асоціації або адміністрація закладу охорони здоров’я.
Основним завданням внутрішнього контролю якості є визначення ступеня відповідності
діяльності і конкретних результатів роботи закладу охорони здоров’я прийнятим стандартам з
подальшою корекцією механізму забезпечення якості надання медичної допомоги. Система
внутрішнього контролю повинна включати не лише експертизу процесу надання медичної
допомоги, а й ряд інших компонентів, а саме: вивчення задоволення пацієнтів, їхню взаємодією
із системою охорони здоров’я; самоконтроль – як метод клінічного аудиту, що включає
розрахунок і аналіз показників, які характеризують якість і ефективність медичної допомоги,
виявлення й аналіз недоліків, лікарських помилок та інших факторів, що спричиняють
негативний вплив і призводять до зниження якості й ефективності медичної допомоги;
підготовку рекомендацій щодо попередження лікарських помилок і недоліків у роботі та
поліпшення якості й ефективності медичної допомоги; вибір найраціональніших управлінських
рішень і проведення оперативних корегуючих заходів, контроль за їхньою реалізацією [5].
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

У статті досліджено закордонний досвід правового регулювання ліцензування.
Здійснено аналіз нормативно-правових актів країн світу щодо сфери ліцензування загалом,
повноважень органів ліцензування, професійного ліцензування, фінансових санкцій та
заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з адміністративною відповідальністю.

Ключові слова: досвід зарубіжних країн, правове регулювання, ліцензування, органи
ліцензування, анулювання ліцензії.

В статье исследован зарубежный опыт правового регулирования лицензирования.
Осуществлен анализ нормативно-правовых актов стран мира в общем, по сфере
лицензирования, полномочий органов лицензирования, профессионального лицензирования,
финансовых санкций и мер административного принуждения, не связанных с
административной ответственностью.

Ключевые слова: опыт зарубежных стран, правовое регулирование, лицензирование,
органы лицензирования, аннулирование лицензии.

In the article the foreign experience of legal regulation of licensing. The author analyzes of
international experience, including the scope of licensing in general, the powers of licensing,
professional licensing, financial sanctions and coercive administrative measures not related to
administrative responsibility.

Keywords: international experience, administrative regulation, licensing, licensing
authorities, license revocation.

Використання закордонного досвіду правового регулювання є вкрай важливим на етапі
спроб проведення ефективних регуляторних реформ. Це дозволить врахувати особливості
ефективних зарубіжних моделей правового регулювання сфери ліцензування для забезпечення
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більш повної їхньої адаптації до існуючої системи публічної адміністрації з метою підвищення
дієвості кожного нормативно-правового акту, підвищення ефективності управлінських рішень.

Особливої актуальності набуває дослідження та імплементація закордонного досвіду
правового регулювання сфери ліцензування. Це пояснюється тим, що Закон України від
17 вересня 2014 р. № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони» у пункті 22 передбачає здійснення перегляду
законодавчих актів України, що регулюють видачу ліцензій та дозволів, стосовно приведення
їхніх положень у відповідність із правом ЄС з метою удосконалення адміністративних процедур
та оптимізації (скорочення кількості) видів господарської діяльності, до яких вони
застосовуються.

Дослідженню закордонного досвіду правового регулювання, на жаль, вченими приділяється
замало уваги, особливо що стосується сфери ліцензування. Досвід проведення регуляторних
реформ досліджували О. Літвінов, Н. Літвінова, Н. Стаднічук, європейські правила
штрафування – Д. Науменко, М. Голуб, А. Роснін, правовий режим ліцензування інших країн
світу – Л. Чубук, А. Аузан, П. Крючкова, А. Власюк, С. Галасюк, А. Ріхтер.

Мета дослідження – здійснити аналіз закордонного досвіду правового регулювання
ліцензування загалом, повноважень органів ліцензування, професійного ліцензування,
фінансових санкцій та заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з адміністративною
відповідальністю.

Рекомендації щодо проведення регуляторної реформи Організації економічного
співробітництва і розвитку (скор. ОЕСР, англ. Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) – міжнародної економічної організації розвинених країн, що визнають
принципи представницької демократії та вільної ринкової економіки, що на сьогодні налічує
30 країн, полягають у тому, що тільки суцільне проникнення регуляторної реформи в центральні
та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування може забезпечити її
успіх та ефективний вплив на економіку [1].

Характерною рисою українського досвіду проведення реформи дерегулювання із
застосуванням методу «регуляторної гільйотини» О. В. Літвінов, Н. М. Літвінова визначають
погіршення умов ведення бізнесу, що суперечить усталеній світовій практиці. Українська
влада не забезпечила виконання завдання визначеного у підрозділі «Дерегуляція та розвиток
підприємництва» Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а саме: поліпшення бізнес-клімату в
Україні [2, c. 39].

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами – з іншої,
визначають у статті 104, що ліцензування повинно здійснюватися на основі критеріїв, які не
надають можливості компетентним органам реалізовувати свої повноваження з оцінювання
на власний розсуд. Вищезазначені критерії повинні: a) співвідноситися із законними цілями
державної політики; б) бути чіткими і недвозначними; в) бути об’єктивними; г)
встановлюватися та оприлюднюватися заздалегідь; д) бути прозорими та доступними. Ліцензія
видається, як тільки буде встановлено за результатами належної перевірки, що умови для
отримання ліцензії були виконані.
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Враховуючи здійснений аналіз закордонного досвіду ліцензування та нормативно-правових
актів зарубіжних країн, вважаємо за необхідне згрупувати його у певні блоки щодо: а) сфери
ліцензування загалом; б) органів ліцензування; в) професійного ліцензування; г) заходів
адміністративного примусу, не пов’язаних з адміністративною відповідальністю; д) фінансових
санкцій у сфері ліцензування.

У світовій практиці створення адміністративних бар’єрів у формі вхідного контролю є
винятковою мірою регулювання економіки, що вводиться у випадках, коли інші методи
регулювання на практиці довели свою неефективність. Тому сфера їхнього застосування
обмежена. Кількість видів діяльності, що ліцензуються, коливається в різних країнах ЄС від 30
до 90 [3, с. 75]. Так, в Австрії існує 28 ліцензованих видів підприємництва, у Великобританії –
38, Японії – 39 [4, с. 128].

Розпочинаючи огляд органів ліцензування, розглянемо систему органів ліцензування у
Сполучених Штатах Америки, зумовлену децентралізацією влади: а) повноваженнями щодо
ліцензування володіють органи державної влади і можуть створюватися самостійні органи,
що займаються лише ліцензуванням та сертифікацією (наприклад, у Департаменті державної
освіти штату Нью-Йорк створено відділ з видачі професійних ліцензій психологам);
б) найпоширенішим є здійснення ліцензування незалежними від органів публічної адміністрації
комісіями; в) залежно від характеру виду діяльності, що ліцензується (виходить за межі штату
чи ні) органами ліцензування будуть, відповідно, органи влади федерації (телерадіомовлення
чи виробництво ліків) або органи місцевого самоврядування (демонстрація кінофільмів,
продаж алкогольних напоїв); г) можливе наділення повноваженнями щодо ліцензування
органів публічної адміністрації, основна діяльність яких зосереджена в іншій сфері (наприклад,
Апеляційний суд округу Колумбія ліцензує аторнеїв (повірений, якого допущено до ведення
справи в суді) [5, с. 79].

У Грузії також практикується передача повноважень щодо ліцензування незалежним від
органів публічної адміністрації органам. Регуляторним органом Грузії у сфері ліцензування
радіомовлення та електронних комунікацій – Національна комісія з комунікацій Грузії,
розпочала свою діяльність з 1 липня 2000 року. Відповідно до законодавства Грузії дана комісія
є юридичною особою публічного права, постійно діючим незалежним державним
агентством. Комісія несе відповідальність перед Президентом, Урядом і Парламентом. Комісія
не належить до жодної державної гілки влади і не фінансується з державного бюджету.
Джерелом доходів комісії є плата за регулювання, що виплачується уповноваженими особами
і ліцензіатами у сфері електронних комунікацій і мовлення, яка становить 0,75 % від загального
річного доходу ліцензованих осіб в області електронних комунікацій і 0,5 % від загального
річного доходу осіб, що мають ліцензію у сфері мовлення [6].

Проте що стосується видів діяльності, які мають істотний вплив на життя та здоров’я людини
і громадянина, то у багатьох країнах їхнє ліцензування – прерогатива органів публічної
адміністрації. Однак інколи залишається не зрозумілим, за яким критерієм прийнято рішення
щодо ліцензування деяких видів господарської діяльності – органами публічної адміністрації,
а деяких – саморегулюючими організаціями.

Так, наприклад, у провідних країнах Євросоюзу: Франції, ФРН, Великобританії, Італії та
Іспанії – виконують регулюючі функції у сфері ліцензування будівельної діяльності недержавні
органи, а саморегулюючі організації – професійні об’єднання будівельників [7, с. 69].
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При цьому варто мати на увазі, що в ряді держав існує і достатньо жорстка система
ліцензування (США, Австрія, Китай) органами публічної адміністрації у сфері будівельної
діяльності. Натомість, в інших країнах, як зазначають А. Самойлов, Л. Казинець, сама сфера
господарської діяльності не ліцензується, однак для заняття дослідженнями, проектуванням
або будівництвом фізичні особи повинні бути членами професійних недержавних організацій
(СРО), які підтверджують їхню кваліфікацію (Німеччина, Фінляндія, Нідерланди, Туреччина),
що, по суті, є саморегулюванням. Деякі країни ЄС замість ліцензування ввели реєстр
будівельних компаній [8, с. 237].

С. Галасюк зазначає, що ліцензуванням туристичної діяльності у Франції займається
Міністерство економіки, промисловості та зайнятості (МЕПЗ), у складі якого з травня 2009
року функціонує Агентство з туристичного розвитку Франції «Atout France», на яке покладено
функції ліцензування у сфері туризму та ведення єдиного реєстру туристичних агентств [9,
c. 42].

Діяльність з надання туристичних послуг у Туреччині підлягає ліцензуванню Міністерством
культури і туризму, яке, крім того, визначає основні напрями розвитку туристичного сектору
економіки, займається організацією маркетингових заходів та реалізацією заохочувальних
мір для популяризації туризму. Ліцензія видається Міністерством культури і туризму
Туреччини після обов’язкової реєстрації туристичного агентства – суб’єкта господарювання
в Асоціації турецьких туристичних фірм «TЬRSAB» [9, с. 45].

Отже, враховуючи все вищевикладене, пропонується звернути увагу на те, що одним із
ефективних методів дерегуляції, що застосовується у світовій практиці, є саморегулювання,
тобто передача частини прав щодо встановлення ліцензійних правил і умов, контролю над
суб’єктами ліцензування самим суб’єктам господарювання.

Заходи адміністративного примусу є неодмінним атрибутом системи адміністративно-
правового регулювання закордонних країн. Проаналізуємо досвід застосування заходів
адміністративного припинення у зарубіжних країнах. Санкція «зупинення ліцензії» у
Сполучених Штатах Америки застосовується у всіх сферах ліцензування автоматично при
виявленні порушень законодавства та одночасно з вимогою усунути порушення ліцензійних
умов, перед анулюванням ліцензії вноситься до реєстру, який доступний на сайті органу
ліцензування та доступ до якого є безкоштовним. [10; 11, с. 166].

У Великобританії рішення про анулювання чи зупинення ліцензії можна оскаржити
протягом 21 дня. При прийняті рішення про видачу іншої ліцензії цій же юридичній чи фізичній
особі перевіряється ряд обставин, зокрема з яких підстав було анульовано (якщо ліцензія уже
видавалася на той самий чи інший вид господарської діяльності) [12].

У законодавстві про ліцензування Російської Федерації визначається поряд з
адміністративним порядком анулювання ліцензії, судовий порядок за добровільною чи
обов’язковою ініціативою органу ліцензування. Крім того, використовуються такі санкції, як
«призупинення ліцензії», «відновлення», «припинення дії ліцензії» (у безспірному порядку),
які було б доречно визначити і в Законі України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» [13; 12, с. 166].

Законодавство Білорусі про ліцензування як один із заходів примусу, що застосовуються
у відношенні ліцензіата, передбачає призупинення дії ліцензії, яке полягає у тимчасовій
забороні на здійснення ліцензованої діяльності (в судовому порядку на термін до трьох
років) [15].
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Єдиний перелік підстав для зупинення ліцензії відсутній. Здебільшого вони визначаються
п. 76 Положення про ліцензування окремих видів діяльності, затвердженого Указом Президента
Республіки Білорусь від 1 вересня 2010 р. № 450 [16]. Окремі нормативно-правові акти
визначають підстави для зупинення ліцензії для окремих видів господарської діяльності, що
ліцензується (ст. 97 Банківського кодексу Республіки Білорусь, п. 75 Положення про порядок
ліцензування видів діяльності, пов’язаних зі специфічними товарами (роботами, послугами),
п. 10 ст. 3 Угоди про правила ліцензування у сфері зовнішньої торгівлі товарами від 9 червня
2009 р., п. 17 Положення про порядок ліцензування в Республіці Білорусь ввезення і вивезення
специфічних товарів (робіт, послуг) тощо).

Що стосується ліцензій на здійснення банківської діяльності, то законами Білорусі
допускається призупинення їхньої дії на підставі припущення про можливості настання
несприятливих наслідків для третіх осіб у майбутньому (наприклад, незадовільний фінансовий
стан банку, що може спричинити невиконання ним своїх зобов’язань перед вкладниками та
іншими кредиторами) [16]. Такі ж санкції присутні в законодавстві Грузії, де в особливих
випадках, коли інтересам вкладників або партнерів (акціонерів) загрожує небезпека,
Національний банк Грузії правомочний призупиняти вчинення банком активних операцій [20].

Варто зазначити, що в законодавстві Білорусі для призупинення та припинення дії ліцензії
(анулювання) визначено єдиний перелік підстав [18], що, очевидно, є неприйнятним, оскільки
може спричинити застосування зовсім різних за своєю природою за правовими наслідками
санкцій до одного і того ж правопорушення за однією і тією ж підставою.

Крім того, санкція «призупинення ліцензії» у Білорусі має двоїсту природу і залежить від
використаної органом ліцензування підстави для її застосування. Якщо призупинення дії
ліцензії використовується для призупинення протиправного діяння ліцензіата, то це санкція
адміністративного припинення. У випадках коли підставою для застосування санкції
«призупинення дії ліцензії» виступає припущення про можливість настання несприятливих
наслідків у майбутньому, то це адміністративно-запобіжний захід, чи санкція адміністративного
попередження.

Ліцензія, видана суб’єкту господарювання, що займається туристичною діяльністю у
Франції, може бути тимчасово припинена (на максимальний строк до 3-х місяців) або повністю
анульована за такими причинами: невідповідність суб’єкта господарювання умовам
одержання ліцензії; нездатність виконувати зобов’язання, прийняті стосовно клієнтів і
партнерів з туристичного бізнесу [17].

Згідно з чинним законодавством Туреччини усім суб’єктам господарювання у сфері
туристичної діяльності надається попередня ліцензія на провадження діяльності протягом 2-х
років. Попередня ліцензія може бути перетворена в діючу, якщо туристична фірма одержить
протягом дворічного періоду певну суму коштів в іноземній валюті, еквівалентній 24 540
турецьких лір [10]. Протягом терміну дії ліцензії діяльність суб’єктів господарювання у сфері
туристичної діяльності перевіряють експерти-аудитори, спеціалісти Міністерства культури і
туризму, а також Асоціації «TЬRSAB». Анулювання ліцензії у Туреччині на провадження
туристичної діяльності відбувається з таких підстав: а) самостійне надання послуг зі страхування
туристів; б) вилучення свідоцтва про державну реєстрацію [9, c. 45].

Особливим видом юридичної відповідальності є фінансові санкції, які за правопорушення
у сфері ліцензування застосовуються у всіх країнах світу без винятку.
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Згідно із законодавством Малайзії, як зазначає С. Галасюк, до осіб, що здійснюють діяльність
без отримання ліцензії, застосовується штраф до 50 000 рінггітів (RM) (306 261 грн) або тюремне
ув’язнення на строк до 5 років. У випадку не припинення здійснення туристичної діяльності,
розмір штрафу збільшується на RM 5 000 (30626) за кожний день порушення закону. Кожен
суб’єкт господарювання з надання туристичних послуг, що перевіряється у Туреччині та
відповідає ліцензійним правилам і умовам, може притягуватися до відповідальності шляхом
накладення адміністративних санкцій і штрафів: при ненаданні повного пакета послуг та наданні
недостовірної інформації про тури, при відмові у пред’явленні необхідної документації для
перевірки та при подачі недійсної інформації, не усуненні порушень, виявлених у результаті
перевірки – у розмірі від 500 до 2 000 турецьких лір [9, с. 45].

Регуляторний орган Грузії з питань ліцензування у сфері комунікацій може застосувати
санкцію призупинення ліцензії або штраф до телерадіокомпанії, що не перевищує 0,5 %
щорічного доходу телерадіокомпанії (за вчинене правопорушення вперше), але не менше
ніж 2 500 грузинських ларі (25 000 грн); у разі повторного порушення або нового порушення
протягом року після отримання першого штрафу – штраф у розмірі 1 % щорічного доходу
телерадіокомпанії (не менше 5 000 грузинських ларі / 50 000 грн). У разі подальших порушень
розмір штрафів може збільшитись до 3 % щорічного доходу (не менш ніж 10 000 грузинських
ларі / 100 000 грн) [6].

Закон Грузії від 23 лютого 1996 року № 121 «Про діяльність комерційних банків» при
виявленні порушень ліцензування передбачає, що Національний банк Грузії має право
послідовно застосовувати такі санкції: а) направляти письмові попередження; б) видавати
інструкції з вимогою до банку припинити і не допускати в подальшому тих чи інших порушень,
а також вжити заходів до їх виправлення; в) застосовувати штрафні санкції; г) вимагати від
ради спостерігачів банку тимчасово відсторонити або звільнити з посади адміністратора банку;
д) вимагати від ради спостерігачів скликати загальні збори банку або кредитної установи для
вжиття необхідних заходів щодо викорінення порушень. Якщо ці санкції не надали результатів,
Національний банк Грузії правомочний: а) за погодженням з радою спостерігачів передати
адміністративне управління банком тимчасовій адміністрації; б) відкликати банківську
ліцензію [18].

Реформування законодавства Польщі пішло шляхом посилення відповідальності за
злочинну діяльність у сфері ліцензування. Так, наприклад, незаконне виробництво, обіг не
зареєстрованих чи прострочених лікарських засобів карається штрафом, обмеженням або
позбавленням волі на строк до 2 років; перешкоджання виконанню службових обов’язків
особам, що уповноважені на проведення контролю, карається штрафом або позбавленням
волі до 2-х років, про що зазначено в 9 Розділі Фармацевтичного закону Польщі [19].

Варто також зазначити, що для України буде корисний закордонний досвід професійного
ліцензування як перспективний напрям удосконалення адміністративно-правового
регулювання для подальшої його імплементації в Україні.

Як зазначає А. В. Власюк, у США багато видів діяльності вимагають отримання дозволів
для юридичної особи в цілому (ведення певних видів підприємницької діяльності) і на рівні
фахівців цієї організації. Ліцензії можуть отримувати юридичні особи для своїх фахівців (при
звільнені з роботи дозвільний документ припиняє свою дію) та самі фахівці для подальшої
можливості працювати за професією (архітектори, юристи, бухгалтери, агенти з нерухомості)
[6, с. 78].
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Згідно із Законом «Про туризм» у Малайзії підлягає ліцензуванню не тільки діяльність,
здійснювана туроператорами, турагентами, засобами розміщення, підприємствами
харчування, транспортними компаніями, установами з підготовки кадрів для сфери туризму,
а й фахівцями туристичного супроводу: екскурсоводами, гідами-перекладачами, керівниками
туристичних груп тощо [9].

На нашу думку, практика професійного ліцензування здатна істотно підвищити рівень
професійності (за рахунок постійної необхідності підтверджувати навики та знання з професії)
та особистої відповідальності спеціаліста (а не юридичної особи, у якої він працює), адже
дозволяє не прив’язувати спеціаліста до конкретного суб’єкта господарювання – юридичної
особи. Наприклад, професійне ліцензування лікарів вирішить проблему професійної
недбалості та відповідальності за лікарську помилку тощо.

Отже, аналіз законодавства зарубіжних країн, де активно застосовується метод ліцензування
як ефективний елемент правового регулювання, дозволяє зробити ряд висновків, які можуть
бути використані для подальшого формування пропозицій щодо імплементації
найпродуктивніших прикладів у законодавство України: по-перше, щодо посилення
відповідальності, якщо правопорушення вийшло за межі адміністративного проступку; по-
друге, щодо використання розміру доходу суб’єкта господарювання як базової одиниці для
розрахунку штрафних санкцій; по-третє, щодо визначення чітких підстав для зупинення та
анулювання ліцензії і можливості призупинення ліцензії на підставі припущення про настання
несприятливих наслідків для третіх осіб; по-четверте, щодо запровадження моделі
професійного ліцензування в Україні.
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У статті розглянуто проблеми дотримання законності органами державної влади і
місцевого самоврядування та визначено шляхи підвищення їхньої відповідальності за шкоду,
нанесену суб’єктам цивільних правовідносин.

Ключові слова: законність, відповідальність, суб’єкти цивільних правовідносин.

В статье рассмотрено проблемы соблюдения законности органами государственной
власти и местного самоуправления и определены пути повышения их ответственности
за вред, причинённый субъектам гражданских правоотношений.

Ключевые слова:  законность, ответственность, субъекты гражданских
правоотношений.

In the article the problem of the rule of law by state and local government and the ways of
increasing their responsibility for the damage inflicted on the subjects of civil relations.

Keywords: legitimacy, responsibility, subjects of civil relations.

Актуальність теми обумовлена необхідністю дослідження питання відповідальності органів
влади за шкоду, нанесену суб’єктам цивільних правовідносин протиправними (незаконними)
діями (чи бездіяльністю).

Метою статті є винайдення правових засобів, що дозволяють підвищити рівень
відповідальність органів державної влади і місцевого самоуправління, забезпечити законність
у їх діях та сприяти створенню ефективної системи реального, а не формального захисту прав
та інтересів суб’єктів цивільних правовідносин.

Згідно з Конституцією Україна є демократичною, соціальною, правовою державою, в якій
людина визнається найвищою соціальною цінністю, права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3). У цих положеннях закріплюється
верховенство закріплених у Конституції України прав і свобод людини та громадянина перед
іншими правами й обов’язками, встановленими законом (перед законом). Згідно зі ст. 8 в
Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції
України і повинні відповідати їй.

Враховуючи вказане, виникає питання: чи можлива протиправна (незаконна) владна дія
(бездіяльності) органу державної влади (місцевого самоврядування), адже існує імперативний
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метод: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України). А також як на практиці притягти
до майнової відповідальності орган влади за шкоду, нанесену внаслідок вчинення посадовими
особами неправомірних дій у ході виконання своїх функціональних обов’язків.

Верховенство права як категорія перебуває в одному категоріальному ряді із поняттям
«законність» та «юридична відповідальність». Саме ці поняття необхідно розглядати у тісному
взаємозв’язку. Так, вважають, що верховенство права з погляду співвідношення законності та
юридичної відповідальності має важливе онтологічне значення [1, c.158].

Далі необхідно дослідити ці категорії з тим, що саме вони формують як сприятливі умови,
так і негативні наслідки при створенні системи реального, а не формального захисту прав та
інтересів суб’єктів цивільних правовідносин.

В. С. Афанасьєв і Н. Л. Гранат стверджують, що законність – це принцип, метод і режим
реалізації норм права, відображених у законах і підзаконних актах, усіма учасниками суспільних
відносин [2, с. 37]. Якщо законність – це вимога неухильного дотримання законів, то режим
законності – це такі політичні, економічні, соціальні і моральні зобов’язання, за яких дотримання
законів держави, здійснення юридичних прав і обов’язків є принципом діяльності усіх органів
державної влади, посадових осіб, громадян і їхніх об’єднань [3, с. 329]. Разом з тим зауважимо,
що законність і закон не є тотожними поняттями, хоча саме дотримання закону є основою
формування законності у будь-якій сфері суспільних відносин, а чітке та неухильне дотримання
чинного законодавства учасниками правовідносин є запорукою існування законності. Крім
того, яким би прогресивним і досконалим не був щойно прийнятий закон, він за своїм змістом
відображає лише той період, у якому його прийнято. Водночас у ньому повинна бути тією чи
іншою мірою врахована динаміка розвитку відносин. І від того, наскільки вдало законодавець
прорахував майбутній розвиток тих чи інших відносин, визначається правовий резерв
нормативно-правового акта та ефективність його положень у майбутньому.

Проте жоден закон не спроможний упорядкувати певну галузь або сферу суспільного
життя, якщо він не виконується [4, с. 79]. Особливо небезпечно, коли законодавства не
дотримаються представники органів державної влади чи місцевого самоврядування, тобто
особами, які в силу своїх повноважень повинні забезпечувати законність та правопорядок у
суспільстві. Відповідно, високий рівень виконавської дисципліни в органах державної влади і
місцевого самоврядування є важливим індикатором для суспільства чи діє принцип
верховенства права. Тому особливістю норм, які регламентують відповідальність органів влади,
повинна бути їхня невідворотність для посадовців усіх рівнів. Лише персональна
відповідальність посадових осіб органів влади і перспектива бути дискваліфікованим на деякий
час (неможливість займати відповідні посади) сприятиме прозорому і зрозумілому для
суспільства результату та меті, для чого існують органи влади і їхня цінність у забезпеченні
принципу верховенства права. Така модель сприйматиметься суб’єктами цивільних
правовідносин як закріплення реальних можливостей, що забезпечує держава. А
невідворотність відповідальності за скоєні правопорушення стимулюватиме представників
органів державної влади і місцевого самоврядування до правомірних дій. У цьому і
проглядається тісний взаємозв’язок між категоріями «законність» та «юридична
відповідальність».
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Юридична відповідальність, за визначенням, поданим у Новітній українській юридичній
енциклопедії, – це вид соціальної відповідальності, сутність якої полягає у застосуванні до
правопорушників передбачених законом санкцій, що забезпечуються у примусовому порядку
державою [5, с. 437]. Прив’язуючи вказане вище визначення до суб’єктів владних повноважень,
зазначимо, що до юридичної відповідальності можуть притягуватися як орган влади, так і
його представники (посадові) особи, а саме за здійснення неправомірних (незаконних) дій,
бездіяльності, видання актів, що порушують права та свободи людини. Органи влади та їхні
представники (посадові особи) діють не від свого імені, а в інтересах держави, тому
притягнення їх до відповідальності має свої особливості та включає особливі, властиві лише
такому виду відповідальності складові. Умовно їх можна поділити на здатність держави
відповідати за діяльність своїх органів і здатність вищих державних органів підтримувати
правопорядок унаслідок здійснення контролю за діяльністю нижчестоящих органів. Реакція
держави на порушення правопорядку полягає в державному осуді винних осіб та понесенні
ними негативних наслідків і обмежень особистого, майнового або організаційного характеру
[6, с. 41]. Державний осуд може бути здійснено щодо конкретної особи, а не в цілому до
органу. Проте слід враховувати й те, що орган влади в момент здійснення ним функцій і
повноважень державної чи муніципальної влади не є самостійним суб’єктом, а являє собою
організаційну структурну одиницю державного чи муніципального апарату влади, що
дозволяє організовувати роботу усього державного апарату. І хоча владні дії або бездіяльність
державної влади чи місцевого самоврядування в кінцевому випадку проявляються в діях її
працівників при виконанні ними владних повноважень чи функцій, держава повинна дбати
про своїх громадян, адже для потерпілої особи не важливо, хто нестиме відповідальність за
неправомірні дії – держава чи представник відповідного державного органу. Важливо, щоб її
конституційні права і свободи були враховані. Йдеться про створення правових засобів, що
дозволяли б притягувати винних осіб до відповідальності і відшкодовувати завдані збитки. Так,
розкривається основна мета відповідальності – це гарантії захисту прав і законних інтересів
громадян, організацій та держави [7, с. 203].

Такі гарантії створює держава. Зокрема, згідно зі ст. 55 Конституції України кожному
гарантовано право оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб та відшкодування за рахунок
держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної чи моральної шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадовими і службовими особами при здійсненні своїх повноважень
(ст. 56 Конституції України).

Стаття 1175 ЦК України передбачає, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі
внаслідок прийняття органом державної влади або органом місцевого самоврядування
нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується
державою або органом місцевого самоврядування, незалежно від вини посадових і службових
осіб цих органів.

Основною ознакою порушення актом державного органу вимог законодавства є
суперечливість законодавству прийнятого акта за його змістом, формою, порядком і строками
прийняття [8, с. 44]. Так, недотримання вимог правових норм, які регулюють порядок прийняття
акта, у тому числі стосовно його форми, строків прийняття тощо, може бути підставою для
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визнання такого акта недійсним лише у тому випадку, коли порушення спричинило прийняття
неправильного акта, який необхідно визнати недійсним повністю або частково.

Підставою для визнання акта недійсним може бути невідповідність його вимогам чинного
законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Оскільки це
дві самостійні підстави, то може бути визнано недійсним той акт, який відповідає вимогам
законодавства, але прийнятий з перевищенням компетенції відповідного органу і, навпаки,
прийнятий у межах його компетенції, але такий, що суперечить законодавству. Перевищення
компетенції державного органу означає видання ним акта поза його компетенцією. Якщо ж
акт у цілому узгоджено з вимогами чинного законодавства і прийнято відповідно до обставин,
що склалися, тобто є правильним по суті, то окремі порушення встановленої процедури
прийняття акта не можуть бути підставою для визнання його недійсним у цілому. У такому
випадку недійсною визнається та частина, пункт, абзац акта, що порушує права та свободи
потерпілої особи.

Разом з тим рішення суду за позовом про відшкодування шкоди, завданої неправомірними
діями представників органів державної влади само по собі не означає, що її відшкодують
навіть за наявності безапеляційних доказів з боку потерпілої особи. З цього виникає інша
проблема як реально, а не формально людина може захисти свої конституційні права і свободи.
Відповідно, нині має місце ряд проблем, які необхідно вирішити.

По-перше, будь-яка майнова відповідальність органів влади стає декларативною, якщо
вона не підкріплена певним майном (коштами), з якого можна відшкодувати понесені
потерпілою особою збитки. На сьогодні в Україні порядок і підстави виплати відшкодувань за
шкоду, завдану державою, встановлюються щорічно Законом України «Про Державний
бюджет України» на поточний рік. Списання коштів з рахунку Державного бюджету
здійснюється винятково органами Державного казначейства України за черговістю
надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань. У разі потреби
видатків понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку
подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду Державного
бюджету або внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України» на поточний
рік. Це в теорії, а на практиці ні суду, ні потерпілим особам не зрозуміло, з кого повинні бути
стягнені кошти. Якщо боржником вважати орган казначейства, то це буде порушенням норм
ч. 2 ст. 176 ЦК України, оскільки дана організація нічого не порушувала. Якщо боржником
вважати відповідний державний орган, то це є нереально з огляду на те, що у деяких випадках
державний орган взагалі не має статусу юридичної особи (орган поліції або слідчий органів
внутрішніх справ не є тотожним управлінню внутрішніх справ як юридичній особі). Така
ситуація не має законодавчого вирішення донині, а тому різні судові органи по-різному
вказують боржника у таких справах.

По-друге, є нагальна потреба у закріпленні на законодавчому рівні положення, згідно з
яким Державна казначейська служба України володіє коштами Державного бюджету України
та коштами місцевих бюджетів на праві оперативного управління як юридична особа
(організація). Тобто на окремих рахунках обліковуватимуться кошти цього органу як
організації, а на інших – кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Відповідно,
у справах про стягнення коштів з бюджету відповідачем буде Держказначейство України (або
її територіальні органи), а резолютивна частина рішень судів формулюватиметься: «Стягнути
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з Держказначейства України кошти державного чи місцевого бюджету», а реквізити відповідних
рахунків визначатимуться у процесі виконавчого провадження.

По-третє, створенню дієвого механізму притягнення до відповідальності органів
державного контролю перешкоджає і той факт, що відсутність бюджетних коштів автоматично
призводить до ігноруванням з боку держави обов’язку відшкодування завданих витрат, оскільки
бюджетний процес не передбачає обов’язковості фінансування всіх зобов’язань органів
державної влади. Так, за відсутності в розписі видатків бюджету статті, за рахунок якої повинно
здійснюватися відшкодування шкоди, завдані збитки можуть бути не відшкодовані взагалі,
навіть на підставі рішення суду. Зокрема, чинне законодавство передбачає відшкодування
шкоди за рахунок бюджетних коштів, що виділяються на фінансування органу, який завдав
шкоду, а це кошти, що виділяються із сум, передбачених на забезпечення діяльності цього
органу. Відповідно, орган влади не поспішає приймати рішення про відшкодування шкоди, а
потерпіла особа роками  не може захистити свої законні права.
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У статті здійснено аналіз законодавства України щодо надання державних соціальних
виплат, пільг та інших гарантій одиноким матерям, виявлено недоліки його
правозастосування. Виокремлено напрями удосконалення законодавства України щодо
надання державних соціальних виплат, пільг та інших гарантій одиноким матерям з
урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Доведено доцільність застосування
концептуального підходу до формування системи державних соціальних виплат і пільг.

Ключові слова: одинокі матері, соціальний захист, соціальна допомога, соціальні
послуги, пільги.

В статье проведен анализ законодательства Украины о предоставлении
государственных социальных выплат, льгот и других гарантий одиноким матерям,
выявлены недостатки его правоприменения. Выделены направления совершенствования
законодательства Украины о предоставлении государственных социальных выплат, льгот
и других гарантий одиноким матерям с учетом положительного зарубежного опыта.
Доказана целесообразность применения концептуального подхода к формированию
системы государственных социальных выплат и льгот.

Ключевые слова: одинокие матери, социальная защита, социальная помощь,
социальные услуги, льготы.

The article presents the analysis of the legislation of Ukraine concerning the provision of
state social payments, benefits and other guarantees for single mothers identified deficiencies in
its enforcement. Highlighted areas of improvement of legislation of Ukraine concerning the
provision of state social payments, benefits and other guarantees to single mothers taking into
account positive foreign experience. Proved the feasibility of the conceptual approach to
formation of system of state social benefits and benefits.

Key words: lonely mothers, social defense, social help, social services, privileges.

Сьогодні інститут сім’ї в Україні переживає складні трансформаційні процеси, які більшість
дослідників вважають руйнівними для українських родин. Однозначно з іншими руйнівними
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чинниками, що негативно впливають на інститут сім’ї в Україні, фахівці відзначають високий
рівень бідності населення насамперед серед сімей з дітьми, родин, в яких є непрацездатні або
непрацюючі особи працездатного віку, і неефективність державних заходів з матеріальної
підтримки сімей в Україні. Щорічно державну матеріальну допомогу отримують понад 4 млн
сімей, а бюджетні видатки на ці цілі у 2015 році становили близько 70 млрд гривень [1], у
2016 році – понад 70 млрд гривень [2]. Крім специфічної матеріальної допомоги, окремі
категорії сімей користуються рядом соціальних пільг, зокрема стосовно оплати комунальних
послуг, вартості палива, газу, проїзду дітей тощо. Законодавство України передбачає велике
число пільг за різними ознаками, виходячи з цього можна зробити висновок, що сьогодні
держава виконує роль утримувача, ототожнюючи соціальну допомогу сім’ям з дітьми з
підтримкою непрацездатних груп населення, тим самим сприяючи маргіналізації більшості
таких сімей.

Наслідком такого підходу є щорічні збільшення бюджетних видатків. Слід зазначити і те, що
сформована система державної матеріальної підтримки сімей в Україні є недосконалою,
оскільки: 1) встановлені розміри державної соціальної допомоги окремим категоріям громадян
не завжди відповідають фактичним потребам у соціальній підтримці більшості сімей; 2) окремі
види соціальної допомоги надаються без урахування доходів отримувачів; 3) відсутні системи
оцінювання впливу надання державної соціальної допомоги населенню на подолання бідності
та інформаційна база даних про потенційних отримувачів такої допомоги; 4) процедура
призначення окремих видів державної соціальної допомоги є невиправдано складною,
потребує від громадян значних втрат часу та енергії на збирання і подання численних довідок
і документів; 5) рівень поінформованості населення щодо можливості отримання державної
соціальної допомоги є недостатнім тощо [3–4].

Очевидним є також і те, що вона була сформована без узгоджень із чинним законодавством,
що, безумовно, ускладнює правозастосовну діяльність, та без урахування особливостей
економічних процесів, що викликає соціальну і політичну напругу [5, с. 477–487].

У зв’язку з цим виникає питання щодо актуальності перегляду змісту діючої системи
державної матеріальної допомоги сім’ям в Україні, виокремлення її недоліків та окреслення
концептуальних орієнтирів і конкретних напрямів її реформування у розрізі соціальних виплат
і пільг.

Державні заходи із соціальної підтримки окремих категорій населення були предметом
спеціальних досліджень таких учених, як: А. В. Артюхов, Н. Н. Грищенко, Т. А. Васильева,
С. В. ДармодехінЛ. Ф. Неботова, О. В. Кайлова, Т. С. Карабчук, М. А. Карцева, А. Д. Плотніков,
Ж. В. Чернова, Д. Дж. Ван де Реа, М. Джексон, Х. Джоши, Ш. Камерман, Д. Колеман,
Дж. Єспинг-Андерсен та інших. Рівень соціального забезпечення і вплив соціальних виплат
на матеріальне становище окремих категорій населення в Україні досліджували: Я. І. Безугла,
М. Д. Бойко, В. Я. Буряк, І. В. Зуб, Л. М. Мартинчук, П. І. Мінюкова, А. П. Мінюков,
Н. О. Рязанова, С. М. Синчук, В. С. Стичинський та ін. Питанням правового регулювання
окремих видів соціальних виплат присвячено праці: Н. П. Борецької, О. Л. Вірич, М. Ганслі
Теренса, Л. Капської, С. Приходько, І. М. Сироти та інших. Аналіз останніх досліджень і
публікацій у сфері права соціального забезпечення свідчить про те, що різним аспектам
забезпечення права на достатній життєвий рівень присвячено чимало праць провідних фахівців
цієї галузі. Свого часу до означеної проблематики звертались І. С. Андрієнко, Н. Б. Болотіна,
Е. С. Бондарева, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, С. М. Синчук і ряд інших. У наукову
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розробку дослідження проблеми фінансування соціального захисту населення внесли такі
вчені: О. О. Бендесюк, П. Т. Бубенко, К. В. Павлюк, В. В. Ротару, О. Б. Снісаренко та ін. У своїх
роботах вони вивчали різні аспекти проблем соціального захисту та управління ним.

Система державної матеріальної допомоги сім’ям в Україні досліджувалась нами у
монографії «Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки
України» [6], а також її правове регулювання у монографії «Реформування податкової системи
України: сучасні виклики та орієнтири» [7, с. 346–356]. На підставі проведеного дослідження
були розроблені конкретні пропозиції з її реформування. Проте політичні, соціально-
економічні зміни, а також певні зміни, що були внесені у законодавство України з метою
«оптимізації» окремих виплат і пільг, що відбулися протягом 2015–2016 рр., потребують
подальших досліджень у цьому напрямі.

Необхідно також зазначити, що сьогодні немає комплексного підходу до аналізу
законодавства, що регулює процес надання державних соціальних виплат і пільг. Учені
здебільшого досліджують окремі види матеріальної підтримки сімей, проте не розглядали їх
вплив у розрізі конкретних видів допомоги і пільг на різні категорії сімей в Україні, доцільність
і сам механізм цих виплат. Звертаємо також увагу і на те, що публікації, присвячені дослідженню
правового регулювання сучасного стану державних соціальних виплат, пільг та інших гарантій
одиноким матерям, практично відсутні.

Відтак, метою статті є здійснення аналізу законодавства України щодо надання державних
соціальних виплат, пільг та інших гарантій одиноким матерям, виявлення недоліків його
правозастосування, виокремлення напрямів удосконалення законодавства України щодо
надання державних соціальних виплат, пільг та інших гарантій одиноким матерям з урахуванням
позитивного зарубіжного досвіду та доведення доцільності застосування концептуального
підходу до формування системи державних соціальних виплат і пільг.

Основним нормативним актом, що встановлює гарантований державою рівень
матеріальної підтримки сім’ям з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з
урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей, є Закон України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» [8]. Слід зазначити, що у 2002 році, згідно Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім’ям» [9], до нього
було внесено істотні зміни, що передбачали скорочення видів допомоги з 11 до 5. Серед цих
видів допомоги законодавець залишив і такий вид, як державна соціальна допомога на дітей
одиноким матерям.

Законодавче визначення одинокої матері надано в п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону України «Про
відпустки» [10]: це мати, яка виховує дитину без батька. Варто зазначити, що визначення
поняття «одинока мати» застосовується лише для надання пільг і гарантій, встановлених
трудовим законодавством щодо відпусток. Згідно ж із ст. 18-1 Закону України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми» [8] право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не
перебувають у шлюбі, одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні
про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матері)
проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану
за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини. До одиноких матерів також відносяться
вдови, жінки, які виховують дитину без батька. До останніх відносяться розлучені жінки, які
виховують дітей самостійно, навіть якщо вони отримують аліменти. Самотньою матір’ю
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вважається і жінка, яка вийшла заміж, але її новий чоловік дитини не всиновив (курсив наш
і далі за текстом).

Наведене вище дозволяє виокремити п’ять груп споживачів такого виду державної
соціальної допомоги, як допомога на дітей одиноким матерям. Виокремленні законодавцем
групи, а точніше критерії, за якими було їх виокремлено, потребують дослідження, адже, на
нашу думку і думку окремих учених і практиків [3, с. 259; 11; 12], не всі виокремленні групи
повинні бути споживачами такої соціальної послуги. Розглянемо критерії, які законодавець
застосував для визначення осіб, які мають право на отримання соціальної допомоги як одинока
мати.

У преамбулі Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [8] зазначено, що
«Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень
матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з
урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету
державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення».
Отже, законодавець гарантує, згідно із Законом України [8], певний рівень матеріальної
забезпеченості й апелює до норми ст. 48 Конституції України [13]. У ст. 4 Закону України [8]
зазначено, що виплата державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. Крім того,
законодавець передбачив і можливість запроваджувати додаткові види допомоги та
встановлювати доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми за рахунок власних коштів
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та об’єднань громадян (ст. 3). Отже, виходячи з положень вищезгаданого закону
основними критеріями для отримання соціальної допомоги на дітей одиноким матерям є:
склад сім’ї, рівень її доходів (не достатній життєвий рівень), вік дітей.

У Законі України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям» [14], який було
прийнято у червні 2000 року, зазначено, що «Закон спрямований на реалізацію конституційних
гарантій права громадян на соціальний захист – забезпечення рівня життя не нижчого від
прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним
сім’ям». У ст. 1 цього закону зазначено, що державна соціальна допомога малозабезпеченим
сім’ям….надається…у грошовій формі у розмірі, що залежить від величини середньомісячного
сукупного доходу сім’ї, і далі у ч. 3 цієї ж статті законодавець пояснює, що «малозабезпечена
сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний
дохід нижчий від прожиткового мінімуму сім’ї». У ч. 4 цієї статті йдеться про те, що
прожитковий мінімум розраховується для «осіб, які належать до основних соціальних і
демографічних груп населення». Згідно із ст. 11 закону «покриття витрат на виплату державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюється за рахунок субвенцій з
державного бюджету до місцевих бюджетів. За рахунок місцевих бюджетів та спеціально
створених регіональних фондів соціальної допомоги органи місцевого самоврядування
можуть проводити доплати до встановлених, відповідно до цього закону, розмірів державної
соціальної допомоги виходячи із затвердженого регіонального прожиткового мінімуму.

Наведене вище дозволяє виокремити критерії, за якими надається допомога
малозабезпеченим сім’ям – це: склад сім’ї, рівень її доходів (нижчий від прожиткового
мінімуму), вік членів сім’ї. Тобто джерела фінансування соціальних виплат і визначені нами
критерії, які взяті за основу законодавцем для надання соціальної допомоги у згадуваних
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вище законах, співпадають, за винятком таких, як «достатній життєвий рівень» і «прожитковий
мінімум». Очевидною є потреба у з’ясуванні різниці між цими двома поняттями.

Так, Загальна декларація прав людини [15] (ст. 25) проголошує: кожна людина має право
на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне
обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та членів її
сім’ї. Отже, у цьому міжнародному акті сформульовано найперше і найширше поняття
«життєвого рівня». Сюди включено не тільки їжу, одяг і житло, а й такі блага, як медичне і
соціальне обслуговування. Виходячи з положень Загальної декларації прав людини і була
сформована норма ст. 48 Конституції України. Проте й досі держава в особі законодавчої і
виконавчої влади, зокрема й Президент України як гарант Конституції України, не визначили,
яким має бути «достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї». Аналіз положень Закону
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [8] дозволяє зробити висновок, що
«достатнім життєвим рівнем» законодавець вважає допомогу на дітей одиноким матерям,
яка, наприклад, у 2006 році визначалась як різниця між 50 % прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї у розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців, але не менш ніж 10 % прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку, та становила на дитину до 6 років 209 грн, на дитину від 6 до 18 років –
268 грн; у 2008 році максимальний розмір такої допомоги було підвищено до 30 %
прожиткового мінімуму і становив, відповідно, 426 грн на дитину до 6 років і на дитину від 6
до 18 років – 511 грн [3, с. 259]. З 1 січня 2016 р. така допомога дорівнює різниці між 100 %
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом
сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, тобто максимальний розмір
допомоги на дітей до 6 років становив з 1 січня 1 167 грн, з 1 травня – 1 228 грн, з 1 грудня –
1 313 грн; дітей віком від 6 до 18 років – 1 455 грн, 1 531 грн, 1 637 грн [16]. Згідно із ст. 7 Закону
України «Про державний бюджет України на 2017 рік» [17] у 2017 році така допомога
становитиме з 1 січня для дітей віком до 6 років – 1 355 грн, з 1 травня – 1 426 грн, з 1 грудня –
1 492 грн; для дітей від 6 до 18 років, відповідно, – 1 689 грн, 1 777 грн, 1 860 грн [18].

Аналіз наведених вище законів [8; 14] дозволяє зробити висновок про те, що законодавець
практично ідентифікує поняття «достатній життєвий рівень» і «прожитковий мінімум». Хоча
ці поняття не є тотожними і мають суттєву різницю у змістовному наповненні [19; 20]. У
зв’язку з цим виникає питання, яку мету переслідував законодавець, виокремлюючи такий
вид державної соціальної допомоги, як допомога на дітей одиноким матерям, і чим вона
відрізняється від допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми? На нашу думку, предметно
наявна дихотомічна дія цих двох законів, які спрямовані на врегулювання подібних за змістом
правовідносин. Також не зрозумілим є об’єднання в одному законі соціальних виплат, що
фінансуються з різних джерел: вагітності та пологах, при народжені дитини, з догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку (загальнообов’язкове державне соціальне
страхування) і допомога на дітей одиноким матерям (з державного бюджету шляхом надання
субвенцій місцевим органам). Крім того, багато нарікань викликають групи споживачів таких
послуг і критерії, що визначені законодавцем для їх отримання. Аналіз нормативних положень
законів [8; 14] надає можливість зробити висновок, що чинні закони спрямовані на подолання
«бідності» окремих категорій сімей за фактом (за наслідками), а не на стимулювання до
виходу з цієї ситуації. Така «не досить вдала» юридична конструкція законів на практиці
призводить до зловживань і необґрунтованих витрат бюджетних коштів і сприяє формуванню
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неоднозначної точки зору щодо доцільності виокремлення такої категорії одержувачів
соціальної допомоги, як одинокі матері. Усе частіше з’являються публікації про недоцільність
збереження державної соціальної допомоги одиноким матерям [3; 4; 11; 12], кількість яких за
15 років з моменту введення виросла в 22 рази [21]. Тобто, за статистикою, кожна п’ята дитина
сьогодні офіційно не має батька. Багато нарікань викликає і сам механізм цих виплат, який
стимулює небезпечні для українського суспільства процеси, – появу так званих «тіньових
сімей». Сьогодні мати статус одинокої матері є вигідним, оскільки: 1. Допомога на дітей
одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги
(ч. 2 ст. 18-2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [8]). 2. Крім державної
соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами, при народжені дитини, з догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку є можливість отримувати ще й допомогу на
дітей як одинока мати і навіть за умови народження й виховання п’яти дітей до 8-и річного віку
звання «Мати-героїня» з відповідними виплатами. 3. Відсутній нагляд і контроль з боку
соціальних інспекторів щодо факту спільного проживання та ведення господарства матері з
батьком дітей при призначенні допомоги на дітей одиноким матерям, що створює можливості
для зловживань і «незаконного» отримання цієї державної соціальної допомоги.

Слід також зазначити, що соціальний захист одиноких матерів включає не лише державну
соціальну допомогу у грошовій формі. Крім матеріальної допомоги, матері-одиночки мають
також право на додаткову відпустку. Відповідно до ст. 182-1 Кодексу законів про працю України
(далі – КЗпП) [22] і ст. 19 Закону України «Про відпустки» [10] додаткову оплачувану відпустку
надається одинокій матері (батьку), яка (який) виховує дитину без батька (матері), щорічно
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). У разі
наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може
перевищувати 17 календарних днів. Якщо одинока мати з будь-яких причин не скористалася
своїм правом на таку відпустку в році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька
попередніх років, то за нею зберігається право використовувати його в будь-який інший час.
У разі звільнення, незалежно від підстав, таким працівникам може бути виплачена компенсація
за всі невикористані дні відпусток. До речі, на відміну від основного і ряду видів додаткових
відпусток, термін давності, після якого втрачається право на додаткову відпустку працівникам,
які мають дітей, не передбачений. Також, згідно з трудовим законодавством, забороняється
відмовляти таким жінкам (за наявності дитини віком до 14 років) у прийнятті на роботу й
знижувати їм заробітну плату. Відмову в прийнятті на роботу можна оскаржити в судовому
порядку. Також не допускається звільнення одиноких матерів з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи чи
організації, коли допускається звільнення з обов’язковим подальшим працевлаштуванням.
Обов’язкове працевлаштування таких жінок здійснюється при їхньому звільненні після
закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається
середня заробітна плата, але не більше трьох місяців із дня закінчення строкового трудового
договору.

Пільги одинокі матері мають і при оподаткуванні. Так, відповідно до ст. 169 Податкового
кодексу України одинока мати має право на зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати,
на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги у розрахунку
на кожну дитину віком до 18 років [23]. Одинокі матері також мають право на безготівкову
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субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, якщо плата за
житлово-комунальні послуги перевищує 15 % середньомісячного сукупного доходу родини
та інші [24]. Пільги одиноким матерям передбачені і в Житловому кодексі Української РСР
(ст. 12, 45) (за яким і донині живе Україна), проте вони не «працюють» [25].

Отже, виходячи з наведеного вище можна зробити висновок, що відсутність
концептуального підходу до побудови системи соціального захисту окремих категорій сімей
в Україні стимулювала появу так званих «тіньових сімей», збільшення щорічних бюджетних
витрат, що в сучасних умовах є неприпустимим. Вважаємо, що слід сформувати таку систему
державних соціальних виплат, в основу якої, на нашу думку, має бути закладена ідея, висловлена
ще у 1874 році професором Віденського університету Лоренцом Штейном у праці «Учение
оъ управленіи и право управленія» [26]. Учений висловлював думку, що «всякая помощь …
должна начаться только тамъ, гдЊ для индивидуума является невозможность помочь себЊ
собственною силою; она должна идти лишь такъ далеко, какъ далеко идетъ эта невозможность,
и останавливаться съ появлениіемъ способности самопомощи» [26, с. 539]. Тобто, на думку
ученого, державна допомога повинна надаватися тим, хто не може собі допомогти (працювати),
а основною причиною надання державної допомоги повинно бути прагнення держави не
допустити «нужди». Вчений визначив види нужденності та категорії, що можуть претендувати
на державну допомогу, надаючи переважне право щодо визначення осіб, які потребують
такої допомоги, органам місцевого самоврядування. Водночас зауважимо, що витрати на
таку допомогу повинні покладалися на місцеві бюджети. До суб’єктів – отримувачів такої
допомоги вчений відніс дітей-сиріт, інвалідів. Вивчаючи види нужденності, Л. Штейн
зауважував, що, крім дороговизни життя, яка, на його думку, сприяє появі «бідних»,
нужденність може виникати і внаслідок схильності до ліні та споживацтва. Допомогу для цієї
категорії осіб, що мають таку схильність, він пропонував надавати у вигляді робочих місць.

Вважаємо також, що сформована система державних соціальних виплат має бути
орієнтована на мінімізацію малозабезпечених, неповних сімей, стимулювання сімей, здатних
до саморозвитку і самозабезпечення. Як позитивний приклад, варто навести досвід США у
реалізації системи соціального захисту. Основи сучасної системи соціального захисту сім’ї у
США були закладені за адміністрацією «Нового курсу» президента Ф. Рузвельта і пов’язані із
прийняттям Закону про соціальний захист («Social Security Act») [20] в 1935 році. У 1937 році
була законодавчо закріплена програма допомоги у вигляді допомоги сім’ям з дітьми (AFDC),
згодом була розроблена програма TANF, основними цілями якої є:

1. Сприяння нужденним сім’ям, щоб діти могли жити у власному будинку або у своїх
родичів.

2. Ліквідація залежності малозабезпечених батьків від державної допомоги за рахунок
сприяння у професійній підготовці.

3. Скорочення випадків позашлюбної вагітності та визначення річних показників
недопущення та скорочення таких випадків.

4. Створення стимулів до освіти та збереження повних сімей.
Слід звернути увагу на те, що рішення щодо права на участь у програмі TANF приймають

штати, однак федеральні нормативи встановлюють певні обмеження на право участі в
програмі. Так, брати участь у програмі мають право лише сім’ї, де є неповнолітня дитина та
вагітна жінка. Такі сім’ї повинні передати штату право на надання допомоги дитині/подружжю,
щоб штат міг збирати платежі, необхідні для надання допомоги дитині, компенсуючи тим
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самим державну соціальну допомогу, яка надається сім’ї. Незаміжні матері до 18 років або
їхні діти не мають права на участь у програмі, крім тих випадків, коли вони живуть під наглядом
дорослих і повернулись до школи (якщо вони пішли зі старших класів середньої школи) після
того, як їхній молодшій дитині виповнилось 12 тижнів. Крім того, отримувачів допомоги
усіляко підштовхують до участі у трудовій діяльності і виходу із цієї програми [27].

На підставі проведеного нами дослідження сформулюємо окремі висновки:
1. Закони України [8; 14] слід уніфікувати шляхом приведення їхнього єдиного знаменника –

подолання «бідності сімей з дітьми», чіткого визначення критеріїв бідності, категорій
споживачів соціальної допомоги, джерел їхнього фінансування. Метою такого законопроекту
має бути «прагнення держави не допустити «нужди» малозабезпечених сімей і орієнтація
таких сімей на мінімізацію (а згодом ліквідацію) залежності від державної допомоги. Слід
також узгодити «новий» законопроект із Стратегією подолання бідності [28].

2. Розробити концептуальні основи системи державних соціальних виплат і здійснити
реформування діючих нормативно-правових актів щодо соціальних виплат відповідно до
розроблених концептуальних основ. Проблема соціального захисту повинна вирішуватися
шляхом трансформації політики доходів населення, а не через збільшення їхнього фінансування
за рахунок державних коштів. Від політики встановлення системи державного захисту необхідно
поступово переходити до політики, спрямованої на зростання індивідуальних доходів
населення, щоб кожна працююча людина могла за рахунок власних коштів забезпечити себе
необхідними соціальними послугами.

3. В Україні у сфері соціального захисту в цілому правове регулювання здійснюється з
порушенням принципу системності, особливо цей недолік стосується державної соціальної
допомоги як однієї з організаційно-правових форм соціального захисту. У зв’язку з цим
вважаємо, що слід розробити єдиний законодавчий акт, який врегулював би загальні засади
здійснення людиною права на державну соціальну допомогу, встановив підстави та умови її
надання, єдиний порядок обчислення доходу особи, види такої допомоги. Очевидно, необхідно
визначити як загальну підставу для надання соціальної допомоги – малозабезпеченість, тобто
такий стан особи, за якого вона з незалежних від неї причин має дохід, менший за прожитковий
мінімум.

4. Слід сприяти створенню умов в для реалізації економічного і духовного потенціалу сім’ї
і кожного її члена. Тобто повинні бути створені сприятливі умови для використання трудового
потенціалу родини, підтримка активності працездатних членів родини, допомога в адаптації
до ринкових відносин шляхом економічного стимулювання сімей, зокрема за допомогою
кредитних і податкових інструментів, державної підтримки сімейного підприємництва,
фермерства, розвитку житлового кредитування, іпотеки, активізації участі у пайовому
будівництві і житлово-накопичувальних програмах, законодавчого забезпечення формування
фондів соціального житла, створення умов для розвитку духовного потенціалу сім’ї тощо.
Крім того, повинна бути сформована доступна і якісна інфраструктура сервісних послуг,
орієнтованих на різні категорії та потреби сімей [7, с. 346–356].

5. Крім грошової допомоги одиноким матерям, зокрема, державна соціальна допомога
включає також забезпечення натуральною допомогою і соціальне обслуговування, здійснення
яких регулюється значним числом нормативно-правових актів, що призводить до дублювання
й складності у правозастосуванні. Прийнятий ще у 2003 році Закон України «Про соціальні
послуги» [29] поліпшив правове регулювання у цій сфері. На нашу думку, цей закон є
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недосконалим, і в основі цього лежить суперечність між широким розумінням соціальних
послуг (їхнім переліком) і вузькою сферою їх застосування (соціальним захистом). Крім того,
закон не містить універсального механізму надання усіх видів соціальної допомоги, зокрема
соціального обслуговування, і не розв’язав проблеми уніфікації правового регулювання у
цій сфері. У зв’язку з цим є нагальна потреба в доопрацюванні окремих положень цього
закону.

6. Слід розробити єдину методику обчислення середньодушового сукупного доходу сім’ї,
оскільки сучасний юридичний механізм визначення рівня бідності є недосконалим і не
узгоджений з іншими правилами обчислення у системі соціального захисту. Так, згідно з
Методикою комплексної оцінки бідності [30] для визначення рівня бідності застосовується не
показник доходів, а показник витрат. Інша методика обчислення сукупного доходу сім’ї для
всіх видів соціальної допомоги [31] виходить з урахування не витрат, а доходів сім’ї. Отже, в
одній сфері застосовуються два механізми. Це призводить до того, що, з одного боку, виникає
сумнів в об’єктивності показників бідності. З іншого, власне, юридичного, – в законодавстві
не узгоджені поняття малозабезпеченості та бідності, критерії їх встановлення, що позбавляє
дієвості всю систему юридичних заходів у цій сфері.
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЇ
ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Стаття присвячена розгляду питання про теоретичний рівень розробки категорії
«правовий режим» у науці цивільного права. Зокрема, було розглянуто, що слід розуміти
під правовим режимом інформації як об’єкта цивільного права.

Ключові слова: правовий режим, інформація, конфіденційна інформація, комерційна
таємниця, ноу-хау.

Статья посвящена рассмотрению вопроса о теоретическом уровне разработки
категории «правовой режим» в науке гражданского права. В частности, было
рассмотрено, что следует понимать под правовым режимом информации как объекта
гражданского права.

Ключевые слова: правовой режим, информация, конфиденциальная информация,
коммерческая тайна, ноу-хау.

The article deals with the question of the theoretical level of development of the category of
“legal regime” in the science of civil law. In particular, it was considered that should be
understood by the legal regime of information as an object of civil law.

Keywords: legal regime restricted access information, confidential information, trade secrets,
know-how.

У зв’язку з відсутністю в науці цивільного права поняття терміна «правовий режим»,
необхідно визначити, що слід розуміти під правовим режимом такого нетипового об’єкта
цивільного права, як інформація. При цьому слід враховувати, що відкрита (загальновідома)
інформація не може мати чітко визначеного правового режиму. Правовий режим
конфіденційної інформації (у вигляді комерційної таємниці та ноу-хау) визначається внаслідок
її незагальновідомості та нелегкодоступності, шляхом фактичного надання або обмеження до
неї доступу третіх осіб (встановлення так званого режиму «доступності-недоступності»).

Питанню щодо теоретичного рівня розробки категорії «правовий режим» у науці
цивільного права приділяли увагу ряд науковців. Зокрема, дослідження терміна «правовий
режим», окремих аспектів правового режиму інформації та конфіденційної інформації
(зокрема, комерційної таємниці та ноу-хау) висвітлені у наукових працях С. С. Алексєєва,
І. Л. Бачило, А. Б. Венгерова, В. А. Дозорцева, О. А. Єфремова, І. В. Жилінкової, В. І. Жукова,
О. С. Іоффе, В. Б. Ісакова, В. А. Копилова, О. В. Кохановської, О. О. Красавчикова,
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Д. В. Огородова, О. А. Підопригори, О. О. Підопригори, Є. О. Петрова, Д. А. Савельєва,
В. І. Сенчищева, О. А. Чобота, Г. Ф. Шершеневича, Р. Б. Шишки та ін.

Правовий режим інформації як об’єкта цивільного права наразі є досить актуальним
питанням. У доктрині цивільного права існують різні позиції щодо цього. Тому метою цієї
статті є визначення базових посилок підходу щодо розуміння терміна «правовий режим» у
науці цивільного права.

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: дослідити теоретичний рівень
розробки категорії «правовий режим» у науці цивільного права та визначити, що слід розуміти
під правовим режимом інформації як об’єкта цивільного права.

Легального визначення терміна «правовий режим» у цивільному праві не існує, як немає
і самого поняття правового режиму об’єктів цивільного права. Питання щодо теоретичного
рівня розробки категорії правового режиму в науці цивільного права піднімав у свій час ще
О. О. Красавчиков, який вказував на те, що загального поняття правового режиму об’єктів
цивільно-правових зв’язків не сформульовано, а практично, і більше того, – їх немає взагалі.
А коли і йдеться про правовий режим того чи іншого різновиду об’єктів цивільного права, то
під цим завжди розуміють речі. Якщо при дослідженні проблем правового режиму, наприклад,
винахідницького права у деяких авторів (до того ж не багатьох) іноді й зустрічається термін
«правовий режим», то яке реальне явище відображає цей термін у тих випадках, коли він
застосовується в логічному зв’язку з винаходами, зрозуміти практично неможливо [8, c. 14–41].

В. І. Жуков при дослідженні поняття «правового режиму» стосовно нетілесних об’єктів
цивільного права підходив із позиції «об’єкта-дії» («чужого»), поділяючи відомі погляди щодо
цієї проблеми О. С. Іоффе та В. Я. Магазінера [5, c. 78]. Автор статті повністю поділяє цю
концепцію та бере її як більшу посилку при дослідженні правового режиму інформації як
об’єкта цивільного права. Поділяє автор статті й позицію науковців про те, що ніякого правового
режиму речей насправді немає і бути не може. У дійсності правовий режим встановлюється
не для речей, а для пов’язаної з ними поведінки людей. Але оскільки речі є матеріальним
об’єктом цивільного права, а дії зобов’язаних осіб (в абсолютних правовідносинах) чи
зобов’язаної особи (у відносних правовідносинах) – юридичним об’єктом, то законодавець,
приймаючи закон, пов’язує із властивостями, які об’єктивно притаманні матеріальному
об’єкту, певні правові наслідки. Саме в цьому розумінні слід «читати» словосполучення
«правовий режим» речей, але «інформація, як така» – не є річчю. Взагалі інформація є
досить нетиповим об’єктом для науки цивільного права.

Визначення правового режиму нетипових об’єктів цивільного права, як зазначає В. І. Жуков,
має певні складності. Науковець це показує на прикладі об’єктів інформатики, більшість яких
розміщені за ланцюгом «знання-сила» і не мають чітко визначеного правового режиму.
Можливо, тому до цього часу немає досить чіткої, сприйнятої науковим співтовариством
вчених-цивілістів «технології» дослідження нетипових об’єктів цивільного права, як немає і
універсальної «моделі» правового режиму цих об’єктів [6, с. 191–197]. Це певною мірою
можна віднести й до інформації, правовий режим якої визначити досить складно, а іноді
практично неможливо, як, наприклад, для відкритої (загальновідомої) інформації.

Однак відсутність чіткого уявлення про правовий режим нетипових об’єктів не можна
пояснити одним тільки небажанням законодавця внести відповідні зміни та доповнення до
чинного законодавства України. Очевидно, існує й ряд інших проблем, без вирішення яких
неможливо сформувати правовий режим нетипових об’єктів, у нашому випадку – інформації
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(а також конфіденційної інформації). Так, уже досить довгий час у всіх країнах світу,
здійснюються зусилля щодо формування правового режиму об’єктів інформатики.
Вважається, що якщо ця проблема не вирішується, то, мабуть, слід шукати нові напрями або
шляхи формування правового режиму нетипових об’єктів, зокрема й інформації
(конфіденційної інформації). Отже, в рамках цієї наукової публікації необхідно з’ясувати: по-
перше, що ж слід розуміти під правовим режимом інформації взагалі та конфіденційної
інформації (у вигляді комерційної таємниці, ноу-хау) зокрема; по-друге, чи може бути єдиний
правовий режим для всіх видів інформації.

Для вирішення першого питання розглянемо позицію В. І. Жукова, який, досліджуючи
нетипові об’єкти права інтелектуальної власності, зазначав, що термін «правовий режим»
слід використовувати тоді, коли йдеться про властивості матеріальних чи духовних об’єктів
права, які детермінують поведінку особи – суб’єкта права. Де невід’ємні властивості, наприклад,
об’єкта інформатики (відчутний та невідчутний людиною) належить іменувати атрибутами
(від лат. attribuo – придаю, наділяю). Від’ємні властивості, які притаманні йому тільки в певних
станах, що особливо важливо мати на увазі при «русі знань» від одного об’єкта інформатики
до іншого (фазовий перехід), на далі слід іменувати модусами (від лат. modus – міра, спосіб).
У кожному об’єкті інформатики три грані, три об’єкти цивільного права, які умовно
позначаються літерами «А», «В» і «С». Під літерою «А» мається на увазі матеріальний об’єкт
інформатики або, іншими словами, його матеріальний носій, наприклад диск. Під літерою
«В» слід розуміти грань, яка представляє собою форму «знань» або форму змісту «знань».
А під літерою «С», відповідно, об’єктивне вираження цієї форми – твір. Модусні властивості
цієї грані проявляються в трьох видах інформації: соціальній (людина-людина), соціально-
технічній (людина-машина) і машинний (машина-машина). При такій моделі правового
режиму нетипових об’єктів права інтелектуальної власності об’єкт «А» може бути захищено
шляхом подання віндикаційного позову; об’єкт «В» потребує нового інституту права; об’єкт
«С» може бути захищено на основі принципів авторського права [4, с. 79–83].

Якщо ж перенести виказані судження на об’єкт нашого дослідження – інформацію чи
конфіденційну інформацію (у вигляді комерційної таємниці та ноу-хау), вони, як і об’єкти
групи «В», для захисту потребують нового інституту права, який відрізняється від вказаних
вище. Оскільки інформація та конфіденційна інформація (комерційна таємниця і ноу-хау)
відрізняються як від речей, так і від об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно, ні за
допомогою віндикаційного позову, ні одним із законів про право інтелектуальної власності їх
захистити буде неможливо. Про це свідчить і судова практика України та країн континентальної
(пандектної) системи права.

Виходячи із вищевказаного під правовим режимом інформації, а також конфіденційної
інформації (у вигляді комерційної таємниці та ноу-хау) слід розуміти «врахування»
законодавцем природних властивостей і ознак, які їм притаманні. Саме з цими властивостями
чинне цивільне законодавство й пов’язує певні правові наслідки. Однак проблема полягає ще
й у тому, що, по-перше, термін «інформація» не є винятково юридичним терміном і їй
(інформації) притаманні такі властивості-ознаки, які визначають її правовий режим і вони
цивільному праву взагалі невідомі. По-друге, різним видам інформації притаманні свої особливі
ознаки, відмінні від ознак «інформації, як такої».

Отже, підійшли до вирішення другого питання, чи може бути єдиний правовий режим для
такого складного, багатогранного об’єкта, яким є інформація. Вважається, що це неможливо.
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Згідно з чинним законодавством за порядком доступу інформація поділяється на: 1) відкриту
інформацію та 2) інформацію з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про
інформацію»). Інформація з обмеженим доступом, у свою чергу, поділяється на:
а) конфіденційну; б) таємну та в) службову (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію»)
[10]. При цьому конфіденційна інформацію включає в себе комерційну таємницю та ноу-хау,
а таємна у вигляді державної таємниці регулюється відповідним законодавством [11]. Що ж
стосується службової інформації, то не так давно вона виділена окремо, хоча за своєю суттю
також є різновидом конфіденційної інформації, яка має специфічні ознаки-властивості.

Закон України «Про інформацію» не містить визначення поняття «правового режиму»
інформації, але закріпив термін «порядок доступу» до інформації (ч. 1 ст. 20). Як зазначають
окремі науковці, визначити правовий режим інформації досить складно, а іноді й зовсім
неможливо [3, с. 19] у зв’язку з тим, що не може існувати єдиного правового режиму для
різних видів інформації [12, с. 32]. Це правильно, оскільки щодо відкритої інформації діють
принципи відкритості, доступності, свободи обміну інформацією (ст. 2 Закону України «Про
інформацію») [10], що ускладнює визначення правового режиму такої інформації.

З цього приводу В. А. Дозорцев справедливо зазначає, що правовий режим можна
визначити тільки для інформації з обмеженим доступом, а загальновідома інформація не має
чітко визначеного правового режиму [2, с. 306]. Що ж стосується конфіденційної інформації
(у вигляді комерційної таємниці та ноу-хау), вона характеризується незагальновідомістю та
нелегкодоступністю, комерційною цінністю або значущістю тощо, а як наслідок, необхідністю
збереження в секреті. Відповідно, особа, яка законно контролює таку інформацію, може
надати до неї доступ або обмежити доступ третіх осіб. З цими та іншими притаманними їм
ознаками закон і пов’язує певні правові наслідки.

Інші науковці зазначають, що, розглядаючи інформацію в юридичному аспекті, необхідно
виділити дві групи правових режимів, якими наділена інформація: 1) правовий режим
інформації (наприклад, природно-масова інформація, таємниця та ін.), у таких випадках
юридична та природно-наукова характеристики інформації співпадають; 2) правовий режим,
який виражають інші об’єкти, наприклад невідчужувані нематеріальні блага, безготівкові гроші,
бездокументарні цінні папери, докази в юридичному процесі та ін. У таких випадках для
законодавця має значення не сама інформація, а інше соціальне благо, що визначає (виражає)
інформація. Тут інформація виступає свого роду головною частотою для інших об’єктів
правової охорони. З правової точки зору це можливо завдяки наділенню інформації
різноманітними правовими режимами. Образно кажучи, інформації притаманна свого роду
«юридична пластичність», тобто підвищена, порівняно з іншими явищами (наприклад, з
речами), здатність сприймати зовсім різні правові режими [9, с. 18].

З цією позицію важко погодитися, оскільки не може існувати єдиного правового режиму
для різних видів інформації, та й правовий режим «інформації, як такої» може змінюватися,
не винятково, що і в рамках різних галузей права. Очевидно, тут справа не тільки у здатності
інформації сприймати різні правові режими (так звана «юридична пластичність»), а й у тому,
що сам термін «правовий режим» не є однозначним (однорідним), сформованим явищем у
рамках одного правового інституту. Деякі об’єкти (наприклад, «інформація, як така») здатні
виступати як носії правового режиму в різних галузях права. Оскільки щодо них можуть
виникати різні правовідносини, зокрема й у різних галузях права, і у кожного правовідношення
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буде свій об’єкт у вигляді інформації, то, очевидно, кожна галузь права може мати «свій»
специфічний «правовий режим інформації».

Так, наприклад, цивільно-правовий режим інформації вичерпуватиметься лише цивільно-
правовим регулюванням, направленим на неї. При цьому деякі цивільно-правові можливості
(які надаються суб’єкту цивільним правом) можуть бути поглинуті відповідними заборонами,
які встановлені, наприклад, засобами адміністративного або кримінального права. Таким
чином, можливою є ситуація застосування цивільно-правових способів захисту проти
необґрунтовано (з точки зору цивільного права) встановлених адміністративних заборон,
кримінально-правових обмежень та ін.

Виходячи з цього слід зрозуміти, що означає сам термін «правовий режим» і чи можна
його застосовувати до нетипових об’єктів цивільного права таких, наприклад, як інформація.
Досліджуючи поняття правового режиму, В. І. Сенчищев стверджує, що правовий режим є
сукупністю всіх позитивно-правових приписів, які містяться в імперативних та диспозитивних
нормах, заснованих на них (або які їм не суперечать) суб’єктивно-правових домагань, існуючих
та дійсних з точки зору права і які у відповідних випадках визначають права, обов’язки, дозволи,
заборони та приписи абсолютно всіх осіб (або щодо абсолютно всіх осіб) з приводу того
предмета (явища), щодо якого вони встановлені [13, c. 140]. Таким чином, правовий режим
об’єднує всю сукупність прав, обов’язків, дозволів та заборон безвідносно до особистості
суб’єктів, яким вони належать або адресовані.

В юридичній літературі спробу загальнотеоретичного осмислення категорії «правовий
режим» свого часу здійснив відомий теоретик В. Б. Ісаков. Він у загальних рисах визначив
правовий режим як порядок регулювання, виражений у багатообразному комплексі правових
засобів, які характеризують особливе поєднання взаємодіючих між собою дозволів, заборон,
а також позитивних зобов’язань, які створюють особливий напрям регулювання [7, с. 34–39].
Виходячи із виказаної позиції правовий режим можна розглядати як один із елементів правового
інструменту, який об’єднує певний комплекс правових засобів. І з цієї точки зору ефективне
використання правових засобів при вирішенні тих або інших поставлених спеціальних завдань
значною мірою полягає в тому, щоб обрати оптимальний для вирішення відповідного завдання
правовий режим, належно обробити його відповідно до специфіки поставленого завдання та
змісту відносин, які регулюються.

Причому, як відмічає С. С. Алексєєв, питання про правові режими (за винятком питання
про режими галузей) виникає, як правило, не до всіх складових правового регулювання, а
основним чином щодо суб’єктивних прав. Щоправда, сама характеристика правових режимів
нерідко надається щодо певних об’єктів, але «режим об’єкта» – тільки скорочене словесне
позначення порядку регулювання, вираженого в характері та об’ємі прав щодо об’єкта. Як
правило, в основі юридичних режимів лежить той або інший спосіб правового регулювання.
Стосовно кожного юридичного режиму можна з достатньою чіткістю визначити, що лежить
у його основі – заборона, дозвіл або позитивне зобов’язання (з урахуванням деяких винятків)
[1, с. 372–375].

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що в межах поставленого завдання необхідно обрати
і дослідити оптимальний правовий режим інформації (конфіденційної інформації), з
урахуванням її природних властивостей. Однак це неможливо з ряду причин, по-перше, щодо
«інформації, як такої» не може існувати єдиного правового режиму; по-друге, «інформація,
як така» є багатогранним об’єктом, здатним перехрещуватися в різних правовідносинах і не
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тільки в цивільному праві; по-третє, механізм правового регулювання інформації
(конфіденційної інформації) буде іншим – відмінним від речей і від об’єктів права
інтелектуальної власності, оскільки ні за допомогою віндикаційного позову, ні одним із законів
про право інтелектуальної власності їх захистити не можна.

Виходячи з цього термін «правовий режим інформації» є тільки умовним терміном.
Насправді ж під правовим режимом інформації (конфіденційної інформації) слід розуміти
«урахування» законодавцем природних властивостей і ознак, які їм притаманні та з якими
цивільне законодавство може пов’язувати певні правові наслідки.
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ЗМІСТ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

В умовах проголошення у нинішньому цивільному законодавстві здатності юридичних
осіб мати будь-які цивільні права (загальної цивільної правоздатності) у статті
наводиться аналіз можливості проголошення загальної цивільної правоздатності щодо
групи організацій цілі, а саме щодо непідприємницьких юридичних осіб. Особливість таких
організацій у тому, що щодо них передбачена обов’язкова до виконання мета їх створення
та діяльності, яка закріплюється не лише їхнім установчими документами, але й на рівні
спеціальних законів.

Наводяться аргументи на користь проголошення загальної цивільної правоздатності
непідприємницьких організацій. Нині не передбачені цивільно-правові наслідки
позастатутної діяльності непідприємницьких організацій як у цивільному законодавстві,
так і у спеціальному законодавстві щодо непідприємницьких юридичних осіб. Обов’язок у
вигляді необхідності здійснення цільової діяльності непідприємницьких організацій
стосується суто цих організацій (їхніх органів) і не повинен впливати на права та інтереси
партнерів за договорами цих організацій (про недійсність позастатутних правочинів
тут не може йтися).

Ключові слова: юридичні особи, цивільна правоздатність, позастатутні правочини,
непідприємницькі організації.

В условиях провозглашения в нынешнем гражданском законодательстве Украины
способности юридических лиц иметь любые гражданские права (общей гражданской
правоспособности) в статье приводится анализ возможности провозглашения общей
гражданской правоспособности относительно группы организаций цели, а именно
относительно непредпринимательских юридических лиц. Особенность таких организаций
в том, что относительно них предусмотрена обязательная к выполнению цель их создания
и деятельности, которая закрепляется не только их учредительными документами, но и
на уровне специальных законов.

Приводятся аргументы в пользу провозглашения общей гражданской
правоспособности непредпринимательских организаций. В настоящее время не
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предусмотрены гражданско-правовые последствия внеуставной деятельности
непредпринимательских организаций как в гражданском законодательстве, так и в
специальном законодательстве относительно непредпринимательских юридических лиц.
Обязанность в виде необходимости осуществления целевой деятельности
непредпринимательских организаций касается исключительно этих организаций (их
органов) и не должно влиять на права и интересы партнеров по договорам этих
организаций (о недействительности внеуставных сделок здесь не может идти речь).

Ключевые слова: юридические лица, гражданская правоспособность, внеуставные
сделки, непредпринимательские организации.

In the conditions of proclamation in the present civil legislation of ability of legal entities to
have any civil laws (of general civil legal capacity) in the article the analysis of possibility of
proclamation of general civil legal capacity in relation to the group of organizations of aim,
namely in relation to nonenterprise legal entities has been presented. A feature of such
organizations is in that in relation to them the obligatory to implementation aim of their creation
and activity, which is fastened not only by their constituent documents,  but also on the level of
the special laws.

Arguments for proclamation of general civil legal capacity of nonenterprise organizations
have been brought. The civil legal consequences of nonpurpose activity of nonenterprise
organizations are not envisaged presently, both in a civil legislation and in the special legislation
in relation to nonenterprise legal entities. A duty as a necessity of realization of purpose activity
of nonenterprise organizations refers exceptionally these organizations (their organs) and it
must not influence the  rights and interests of partners as to the agreements of these organizations
( invalidity of unstatutory regulation  is out of the question).

Key words: legal entities, civil legal capacity, illegal agreements, unenterprise organizations.

Загально відомо, що підприємницька діяльність у своїй основі передбачає процес реалізації
будь-яких видів діяльності з метою отримання прибутку і цей факт гармонійно вписується у
закріплену у ст. 91 Цивільного кодексу України [1] (далі – ЦК України) загальну цивільну
правоздатність підприємницьких юридичних осіб. Загальна правоздатність юридичних осіб
передбачає ситуацію, коли юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки, як
і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Актуальним щодо цього постає питання можливості проголошення загальної цивільної
правоздатності щодо групи організацій цілі, а саме щодо непідприємницьких юридичних
осіб. Особливість цих організацій у тому, що щодо них передбачена обов’язкова до виконання
мета їх створення та діяльності, яка закріплюється не лише їхніми установчими документами,
але й на рівні спеціальних законів. Цим самим наявна колізійна ситуація закріплення цивільним
законодавством здатності мати юридичним особам будь-які цивільні права в умовах
закріпленого спеціальними законами імперативного обов’язку реалізації цільової діяльності
непідприємницьких організацій.

Теоретичною основою цього дослідження є праці вчених, присвячені особливостям
правового статусу (непідприємницьких) організацій, таких як: В. Борисова, О. Літвін, Е. Янкової
та ряд інших.
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Вирішення питання гармонізації і співвідношення положень цивільного законодавства та
спеціального законодавства про окремі різновиди непідприємницьких організацій щодо обсягу
цивільної правоздатності таких юридичних осіб є метою цієї публікації.

У процесі вирішення питання обсягу цивільної правоздатності непідприємницьких
організацій зосередимо основну увагу саме на непідприємницькі юридичні особи приватного
права, оскільки непідприємницькі юридичні особи публічного права потребують свого
окремого дослідження і це, зокрема, було проаналізовано у публікаціях ряду авторів
[2, с. 303–310].

У ситуації визначення обсягу цивільної правоздатності непідприємницьких юридичних
осіб приватного права в умовах закріплення в положеннях ЦК України загальної правоздатності
юридичних осіб актуальною постає до розгляду пропозиція щодо проголошення загальної
цивільної правоздатності за підприємницькими юридичними особами приватного права
(адже підприємництво передбачає свободу дій) та про можливість і необхідність спеціальної
цивільної правоздатності щодо непідприємницьких організацій (можливість здійснювати
ті види діяльності, які відповідають цілям цих організацій), в умовах закріпленого у
спеціальному законодавстві цільового характеру їхньої діяльності.

Актуалізується ця пропозиція також тим фактом, що у ряді законів встановлена
відповідальність непідприємницьких юридичних осіб за наслідками їхньої систематичної
нецільової діяльності у вигляді їх примусової ліквідації (наприклад, щодо політичних партій).

Більш того, у цивільному законодавстві ряду держав прописаною є або спеціальна
правоздатність усіх різновидів юридичних осіб або загальна правоздатність за комерційними
організаціями і спеціальна правоздатність щодо некомерційних організацій. Зокрема, у ст. 49
Цивільного кодексу Російської Федерації [3] зазначено, що юридична особа може мати цивільні
права, що відповідають цілям діяльності, передбаченими в її установчому документі, і нести
обов’язки, пов’язані з такою діяльністю. При цьому комерційні організації, за винятком
унітарних підприємств та інших передбачених законом видів організацій можуть мати цивільні
права і нести цивільні обов’язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не
заборонених законом. Цим самим у цивільному законодавстві Російської Федерації
некомерційні організації на відміну від комерційних мають цільову (спеціальну) правоздатність
і використовують своє майно суто для досягнення цілей, передбачених їхнім засновницькими
документами (п. 4 ст. 213 Цивільного кодексу Російської Федерації [3]). Положення про загальну
правоздатність у законодавстві цієї країни діє лише щодо комерційних приватних (недержавних)
юридичних осіб.

Подібне правило щодо загальної цивільної правоздатності комерційних організацій та
спеціальної цивільної правоздатності некомерційних організацій закріплене у ст. 84 Цивільного
кодексу Киргизької Республіки [4], де юридична особа може мати цивільні права, що
відповідають цілям діяльності, передбаченими в її установчому документі, і нести пов’язані з
такою діяльністю обов’язки. При цьому комерційні організації, за винятком державних та
муніципальних підприємств, можуть мати цивільні права і нести цивільні обов’язки, необхідні
для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.

Зрештою положення про спеціальну правоздатність не лише некомерційних, але й
комерційних організацій закріплено у ч. 1 ст. 45 Цивільного кодексу Республіки Білорусь [5].

У доктрині права ряд вчених зазначають, що проголошення загальної цивільної
правоздатності за підприємницькими юридичними особами приватного права є природнім,
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адже підприємництво передбачає свободу дій, водночас як необхідність спеціальної цивільної
правоздатності щодо непідприємницьких організацій обумовлена необхідністю здійснювати
ті види діяльності, які відповідають цілям цих організацій. Такий стан справ обумовлений
світовими тенденціями, які йдуть шляхом залишення загальної правоздатності за
підприємницькими юридичними особами, а спеціальної – за непідприємницькими [6, с. 70].

Проводячи аналіз норм господарського права, можна зазначити, що суб’єкти
некомерційної господарської діяльності скеровують, згідно із ст. 52 Господарського кодексу
України [7] (далі – ГК України), свою діяльність на досягнення економічних, соціальних,
культурних та інших соціально корисних результатів без мети одержання прибутку. При
цьому зазначена непідприємницька мета діяльності прописана у нормативному порядку та в
установчих документах і є обов’язковою до реалізації. Зокрема, про обов’язок вказувати
мету діяльності таких різновидів непідприємницьких організацій, як громадські формування
в Єдиному державному реєстрі, йдеться у положенні п. 7 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань» [8].

Про загальну суть установ як організацій, створених для досягнення мети, визначеної
засновниками, за рахунок їхнього майна, окреслено у ч. 3 ст. 83 ЦК України.

Про виконання статутних завдань торгово-промисловими палатами закріплено у ст. 21 ГК
України.

Зрештою про цільову діяльність окремих організаційно-правових форм непідприємницьких
організацій закріплено спеціальним законодавством. Так, прописаними в законі є основні
завдання щодо вищих навчальних закладів України. Зокрема, згідно з п. 7 ст. 1 Закону України
«Про вищу освіту» [9] вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною
особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження
освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну,
інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття
особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і
здібностей. У ст. 26 Закону України «Про вищу освіту» [9] прописані основні завдання вищого
навчального закладу.

Про нормативно закріплену цільову діяльність у всіх сферах йдеться й щодо політичних
партій. Зокрема, згідно із ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» [10] політична
партія – це зареєстроване, згідно із законом, добровільне об’єднання громадян-прихильників
певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння
формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних
заходах. На виконання цього політичні партії  повинні мати програму, яка є викладом цілей та
завдань політичної партії, а також шляхів їхнього досягнення (ст. 7 Закону України «Про
політичні партії в Україні» [10]).

Про нормативно окреслену мету утворення релігійних організацій йдеться у ст. 7 Закону
України «Про свободу совісті та релігійні організації» [11], де релігійні організації в Україні
утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати
віру.

У продовження нормативної передумови цільової діяльності непідприємницьких
організацій слід згадати положення самого ЦК України. Зокрема, відповідно до ст. 86 ЦК
України здійснювати підприємницьку діяльність непідприємницьким товариствам та
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установам дозволяється, якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та
сприяє її досягненню.

Резюмуючи наведене, слід зазначити, що, використовуючи суто цивілістичний підхід ЦК
України про закріплення за непідприємницькими організаціями загальної правоздатності та
надання цим самим їм повної свободи дій, призводить до ігнорування інтересів їх засновників
(особливо в умовах нормативно закріпленої у ст. 86 ЦК України можливості реалізації
непідприємницькими організаціями підприємницької діяльності).

Альтернативним варіантом щодо цього вченими пропонується введення поняття
«змішаної» правоздатності. Остання є ширшою за обсягом, ніж спеціальна правоздатність,
оскільки тут з’являється додаткове суб’єктивне право на заняття підприємницької діяльності,
але вужчою, ніж загальна правоздатність у силу обмежень її відповідними межами [12, с. 37].
«Змішаною» правоздатністю пропонується наділяти установи, яким дозволено здійснювати
певні види підприємницької діяльності [13, с. 6].

Враховуючи наведені вище аргументи та застосовуючи їх в умовах нинішнього вітчизняного
законодавства, у підсумку слід констатувати про певну неузгодженість, на перший погляд,
норм ЦК України про загальну правоздатність усіх різновидів юридичних осіб приватного
права (як підприємницьких, так і непідприємницьких організацій) та положень спеціального
законодавства про окремі різновиди непідприємницьких організацій, в яких прописаною є
їхня цільова діяльність. Логічним є твердження, що, створюючи непідприємницьку організацію,
її засновники ставлять до виконання певну мету їхньої діяльності, яка є закріпленою в її
установчих документах та обов’язковою до виконання. Щодо цього об’єктивно всі
непідприємницькі організації за змістом своєї діяльності є суб’єктами цілі.

Однак проголошення за ними спеціальної, обмеженої мети діяльності цивільної
правоздатності призведе на практиці до значних проблем у кваліфікації вчинених не в межах
цієї так званої «спеціальної» правоздатності «позастатутних правочинів» як недійсних. Важко
буде довести, що укладений той або інший правочин підпадає під мету створення певної
непідприємницької організації. Проголошуючи на рівні цивільного закону спеціальну цивільну
правоздатність цих організацій, тим самим створюються нормативні передумови визнання
всіх вчинених за межами цією спеціальної правоздатності правочинів нікчемними, тобто як
правочинів вчинених з порушенням норм закону. При цьому страждатимуть інтереси
контрагента, визнаного недійсним, нецільового «позастатутного правочину», адже в умовах
рівності всіх суб’єктів перед законом контрагенти непідприємницьких організацій не
зобов’язані вивчати зміст їхніх статутних документів про цільову діяльність цих організацій.

Враховуючи цей факт, можна пояснити логіку проголошення в ЦК України за всіма
юридичними особами приватного права загальної правоздатності і відсутність згадки у
цивільному законодавстві спеціальної цивільної правоздатності непідприємницьких юридичних
осіб приватного права. У продовження цього не передбачені нині у чинному ЦК України
цивільно-правові наслідки позастатутної діяльності непідприємницьких організацій.

Обов’язок у вигляді необхідності здійснення цільової діяльності непідприємницьких
організацій стосується лише цих організацій (їхніх органів) і не повинно впливати на права та
інтереси партнерів за договорами цих організацій (про недійсність позастатутних правочинів
тут не може йтися). Санкції за реалізацію нецільової діяльності непідприємницької організації,
відповідно до положень чинного законодавства, повинні мати суто публічно-правовий, а не
цивільно-правовий характер (у вигляді, наприклад, припинення діяльності такої організації,
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яка систематично здійснює нецільову позастатутну діяльність або дисциплінарної чи (або)
матеріальної відповідальності органу, який вчиняє або вчинив з перевищенням своїх
повноважень «позастатутні правочини»). Така відповідальність направлена проти настання
результату, коли непідприємницькі юридичні особи, які мають на меті здійснення соціально-
культурної діяльності, перетворюють свою діяльність в інструмент заробітку та прибутку.
Через це відбувається кардинальна зміна сенсу існування непідприємницької організації. Із
такою переорієнтацією поставлених цілей уже безпосередньо стикнулися заклади освіти, які,
запроваджуючи платні послуги у процесі навчання, основне завдання вбачають в отриманні
грошей, а не в розповсюдженні знань. У галузі медицини нині аналогічна ситуація. Саме тому
може йтися про окреслену у публічному порядку цільову діяльність непідприємницьких
організацій, в умовах можливості здійснювати ними всіх видів діяльності в межах загальної
їхньої правоздатності, які відповідатимуть цілям їх створення.

Отже, непідприємницькі юридичні особи приватного права мають загальну цивільну
правоздатність в умовах окресленого у публічному порядку обов’язку реалізації окресленої
в законах та в установчих документах мети їхньої непідприємницької діяльності.

У перспективі зазначаючи про загальну цивільну правоздатність непідприємницьких
юридичних осіб приватного права, актуалізується питання вчинення їхніми органами
правочинів з перевищенням повноважень у супереч їхньої статутної діяльності у разі, коли
третя особи знала або повинна була знати, що цей орган перевищив свої повноваження
(встановлена між ними зловмисна домовленість проти інтересів юридичної особи): питання
про дійсність або недійсність таких правочинів та інші цивільно-правові наслідки.
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Статтю присвячено аналізу законодавчого регулювання підстав та видів
відповідальності за порушення законодавства у сфері перевезень вантажів автомобільним
транспортом. Розглядається класифікація видів відповідальності та видів порушень
законодавства за різними критеріями, запропоновано внесення змін у законодавство з
метою вдосконалення правового регулювання в цій сфері.
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Статья посвящена анализу законодательного регулирования оснований и видов
ответственности за нарушение законодательства в сфере перевозок грузов
автомобильным транспортом. Рассматривается классификация видов ответственности
и видов нарушений законодательства по различным критериям, предложено внесение
изменений в законодательство с целью совершенствования правового регулирования в
этой сфере.

Ключевые слова: хозяйственно-правовая ответственность, транспорт,
автомобильный транспорт, договор перевозки, перевозчик, грузополучатель,
грузоотправитель, экспедитор, основания ответственности, виды ответственности,
санкции, штрафные санкции, сроки доставки, груз.

The article is devoted to the analysis of legislative regulation
of bases and types of responsibility for violation of legislation on transport of goods by road.

We consider the classification of liability and types of violations of legislation on various criteria,
proposed changes in legislation to improve regulation in this area.
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Результативність здійснення господарської діяльності щодо перевезення вантажів
автомобільним транспортом багато в чому залежить від здатності та можливості суб’єктів
такої діяльності брати на себе відповідні ризики та відповідальність за взяті зобов’язання.
Аналіз практики цієї діяльності вказує на ряд проблем, що пов’язані з видами, підставами та
формами відповідальності суб’єктів автомобільних перевезень. При цьому зазначені питання
стосовно відповідальності суб’єктів автомобільних перевезень вантажів мають певну
специфіку, обумовлену складним характером договірних відносин таких суб’єктів,
комплексним характером послуг з перевезення, впливом на таку діяльність багатьох зовнішніх
факторів тощо.

Проблеми відповідальності за порушення договорів перевезення вантажів розроблялися
такими вченими, як: М. К. Олександровим-Дольником, М. І. Брагінським, В. В. Вітрянським,
М. Л. Шелухіним, В. К. Андрєєвим, Г. Д. Отнюковою, В. М. Кондрат’євою та іншими. Однак
комплексно питання вдосконалення правового регулювання відповідальності саме
автомобільного перевізника та інших учасників перевезень вантажів автомобільним
транспортом не досліджувалися. Між тим практика господарювання потребує науково
обґрунтованого вирішення завдань із вдосконалення правового регулювання перевезення
вантажів автотранспортом, зміни існуючих і прийняття нових нормативних актів. Саме тому
вирішення тих чи інших питань у досліджуваній сфері залишається актуальним і може
розглядатися як вклад у цілість вирішення всієї проблеми.

Метою цієї статті є огляд чинного законодавства у сфері застосування господарсько-
правової відповідальності при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, визначення
перспективних напрямів удосконалення законодавства України в цій сфері.

Правовою основою застосування відповідальності суб’єктів транспортної діяльності є
загальні положення Господарського [1] та Цивільного кодексів України [2], законів України
«Про автомобільний транспорт» [3], «Про транспорт» [4], інших законів України щодо окремих
аспектів такої діяльності (оподаткування, сертифікація, ліцензування, отримання певних
дозвільних документів тощо).

Аналіз загальних положень щодо відповідальності дозволяє узагальнити види
відповідальності у сфері автомобільних перевезень вантажів таким чином: 1) за галузевою
приналежністю: господарсько-правова (при організації та здійсненні вантажних автомобільних
перевезень), цивільно-правова (при наданні послуг з перевезення вантажів), адміністративно-
правова, кримінально-правова (при здійсненні такої діяльності фізичними особами-
підприємцями, при вчиненні правопорушень та злочинів у цій сфері працівниками
автоперевізників, інших суб’єктів процесу перевезення); 2) за кількістю суб’єктів та обсягом
відповідальності: одноособова автоперевізника, спільна чи солідарна – автоперевізника та
інших суб’єктів процесу перевезення; 3) за правовими підставами: передбачена законом та
визначена сторонами в організаційно-господарському договорі щодо перевезення або
безпосередньо у договорі перевезення вантажу автомобільним транспортом. Крім того,
можна виокремити і відповідальність залежно від суб’єкта відповідальності: перевізника;
вантажовідправника; вантажоодержувача, експедитора тощо.
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Така класифікація відповідальності за порушення законодавства у сфері перевезення
вантажів автомобільним транспортом за умови її закріплення у Законі України «Про
автомобільний транспорт» забезпечить превентивні заходи, оскільки надає комплексне
уявлення про певні ризики здійснення зазначеної діяльності для суб’єктів такої діяльності.

За слушною думкою Д. К. Медведєва, особливістю відповідальності автотранспортних
підприємств та інших учасників процесу перевезень є її комплексний характер. Так, одночасно
можуть застосовуватися заходи адміністративної, цивільно-правової, господарської,
кримінальної, майнової, дисциплінарної відповідальності одночасно. Комплексність характеру
відповідальності є цілком виправданою, адже дозволяє одночасно впливати як на керівників
автотранспортних підприємств, так і на підприємство в цілому, тобто на різні інтереси, і тим
самим ефективніше досягати мети відповідальності – карати та запобігати у майбутньому
[10, с. 232–233].

Виходячи з особливостей організації та здійснення перевезень вантажів автомобільним
транспортом доцільно виділити ще такий вид відповідальності, як сумісна, солідарна та дольова
відповідальність [8, с. 22].

Слід зазначити, що у науковій літературі немає єдності думок щодо характеру
відповідальності перевізників, що беруть участь у прямому перевезенні.

М. А. Тарасов зазначав, що договір перевезення за своєю природою у силу неподільності
свого предмета встановлює солідарну відповідальність учасників перевезення [12, с. 72].

Заперечуючи солідарний характер відповідальності перевізників, М. К. Олександров-
Дольник не визнає її і дольовою. Автор вказує, що вона заснована на праві регресної вимоги,
яка за радянським правом не завжди виникає із солідарної відповідальності [7, с. 33].

Підставою відповідальності є правопорушення, види яких відрізняються залежно від
багатьох чинників. Загальновизнаними ознаками правопорушення є: наявність діяння, що
виражається у діяльності чи бездіяльності особи; протиправність, тобто порушення прямо
встановленої в законі заборони, чи невиконання обов’язку, що встановлений в законі чи
договорі; наявність вини, тобто розуміння чи усвідомлення протиправності власної поведінки
і наслідків, що настають; деліктоздатність особи; наявність шкоди чи можливості її заподіяння
і причинного зв’язку між протиправним діянням та заподіяною шкодою [11, с. 582].

Для основної частини суб’єктів процесу перевезення підставою їхньої відповідальності є
господарське правопорушення, яке може бути двох видів: невиконання або неналежне
виконання господарського зобов’язання чи порушення правил здійснення господарської
діяльності (ст. 218 ГК України). При цьому на такі відносини розповсюджуються загальні
правила щодо підстав та умов господарсько-правової відповідальності, зокрема стосовно
наявності вини, підстав для обмеження чи звільнення від відповідальності, порядку її
застосування та ін.

Разом з тим здійснення господарської діяльності у сфері перевезення вантажів
автомобільним транспортом має ряд особливостей, які необхідно враховувати при визначені
підстав господарської відповідальності у цій сфері.

Підстави господарської відповідальності в аналізованій сфері закріплено ст. 60 Закону
України «Про автомобільний транспорт», стст. 313, 314 ГК України, стст. 921–924 ЦК України,
ст. 14 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність», Статутом автомобільного
транспорту УРСР [6].
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Аналіз зазначених підстав відповідальності вказує на їх загальний характер та необхідність
додаткової конкретизації для застосування відповідальності за ними. Крім того, через звуження
кола перевезень, що підлягають ліцензуванню, значна їхня частина не може бути забезпечена
реальними господарськими санкціями.

У цілому вказані правопорушення можна класифікувати за такими критеріями:
1. Порушення органів державної влади, що здійснюють контроль за додержанням

законодавства суб’єктами автомобільних перевезень вантажів, а саме:
– рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

їхніх посадових і службових осіб, які порушують законодавство у галузі перевезення вантажів
автомобільним транспортом;

– незаконне втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх
посадових і службових осіб у діяльність автомобільного перевізника, інших суб’єктів процесу
перевезення.

Слід зазначити, що у спеціальному законодавстві у сфері перевезень вантажів
автомобільним транспортом відсутні підстави відповідальності органів державної влади,
місцевого самоврядування. Це негативно впливає на діяльність суб’єктів господарювання у
цій сфері та не відповідає конституційним основам правопорядку у сфері господарювання
(ст. 5 ГК України), загальним принципам господарювання (ст. 6 ГК України). Виходячи з цього
є доцільним у Законі України «Про автомобільний транспорт» визначити підстави
відповідальності органів державної влади, місцевого самоврядування, а саме доповнити закон
ст. 601 «Відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб у галузі діяльності автомобільного транспорту» такого змісту:

«Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові
особи у галузі діяльності автомобільного транспорту за порушення законодавства несуть
відповідальність згідно із законом.

Рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
їхніх посадових і службових осіб можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому
законом.

Шкода, заподіяна органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми
посадовими і службовими особами фізичним чи юридичним особам під час виконання
ними покладених на них обов’язків, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому
законом».

2. Порушення автоперевізників:
– надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік

яких визначений стст. 39, 48 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
– виконання нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без

документів, перелік яких визначений ст. 53 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
– порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів;
– управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних

перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку
водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами)
або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку;

– здійснення водіями міжнародних автомобільних перевезень без розпізнавальних знаків
держави реєстрації транспортного засобу;
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– невиконання перевізниками або їхніми представниками приписів органів державного
контролю щодо усунення порушень транспортного законодавства;

– ненадання транспортного засобу відповідно до договору перевезення;
– прострочення доставки вантажу відповідно до умов договору;
– втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу;
– необґрунтована видача вантажу неналежному вантажоодержувачеві;
– невиконання плану перевезень;
– неподача автотранспортним підприємством або організацією контейнерів для виконання

місячного плану перевезень або  прийнятого разового замовлення;
– несвоєчасна подача автомобілів, робота яких оплачується за загальними тарифами, в

пункт навантаження за першою поїздкою проти погодженого годинного графіка.
3. Порушення вантажовідправника, вантажоодержувача:
– невикористання наданого перевізником транспортного засобу;
– невиконання плану перевезень;
– непред’явлення до перевезення вантажу в кількості, передбаченій місячним планом

перевезення або прийнятій до виконання разовим замовленням;
– відмовлення вантажовідправника (вантажоодержувача) повністю або частково

використати автомобілі, робота яких оплачується за почасовим тарифом, у кількості, вказаній
у місячному плані або в прийнятому до виконання разовому замовленні;

– затримка з вини вантажовідправника або вантажоодержувача автомобілів (автопоїздів),
а також обмінних напівпричепів, поданих під вантаження або розвантаження, понад
установлені строки (простій);

– недовантаження контейнерів масою брутто 10, 20 і 30 тонн до технічної норми або
повної вантажопідйомності (місткості);

– неправильне зазначення в товарно-транспортних документах ваги вантажу, його
найменування;

– відмова від оформлення або неправильне оформлення товарно-транспортного
документа, а також путьового листа;

 пред’явлення вантажу, забороненого до перевезення, або вантажу, який потребує при
перевезенні особливих застережних заходів, з неправильним зазначенням найменування чи
властивості вантажу;

  затримка автомобілів і контейнерів, яка виникла внаслідок того, що до товарно-
транспортної накладної не були додані документи, необхідні для виконання митних, санітарних
та інших адміністративних правил.

4. Порушення експедитора:
– неналежне виконання обов’язків, передбачених договором транспортного

експедирування;
  невідповідність кількості місць, ваги даним контрольного зважування, яке проводилося у

присутності представника перевізника;
– неналежність упаковки даним товарно-транспортних документів, завірених підписом

представника перевізника.
Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» фактично зобов’язав

експедиторів одноособово відповідати перед клієнтом за будь-який «недогляд третіх осіб».
Причому термін «недогляд» не роз’яснюється жодним нормативним актом [5].
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Вказані порушення можна поділити на порушення правил здійснення господарської
діяльності у сфері автомобільних перевезень вантажу та порушення умов організаційно-
господарських договорів у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом та
безпосередньо умов договорів перевезення.

О. Н. Садіков зазначає, що, крім відповідальності за незбереження вантажу та прострочення
у його доставці, перевізник відповідає за неналежне виконання й інших обов’язків у договорі:
невиконання вказівок вантажоволодільника про переадресацію вантажу, видачу вантажу не у
пункті його призначення, втрату перевізних документів. Можливе прийняття на себе
перевізником й інших додаткових зобов’язань за договором перевезення, при порушенні яких
повинна нестися відповідальність перевізником [9, с. 401].

Аналіз положень Закону України «Про автомобільний транспорт» вказує на доцільність
доповнення підстав притягнення до відповідальності за порушення правил здійснення
господарської діяльності у сфері автоперевезень вантажів. Це пов’язано з певними
обов’язковими вимогами, встановленими законом до таких перевезень.

Висновки. 1. На основі проведеного аналізу узагальнено види відповідальності у сфері
автомобільних перевезень вантажів.

2. Порушення законодавства у сфері автомобільних перевезень класифіковано за новими
критеріями.

3. Запропоновано у Законі України «Про автомобільний транспорт» визначити підстави
відповідальності органів державної влади, місцевого самоврядування у галузі діяльності
автомобільного транспорту.

4. Запропоновано на законодавчому рівні закріпити додаткові види порушення правил
здійснення господарської діяльності у сфері автомобільних перевезень, а саме: використання
перевізником автотранспортних засобів, що не пройшли сертифікацію або є недозволеними
до використання, незабезпечення контролю технічного та санітарного стану автотранспортних
засобів, не проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв автотранспортних засобів
із відповідною відміткою у дорожніх листах.
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Стаття присвячена визначенню відправної наукової концепції розуміння верховенства
права у цивільному судочинстві з метою подальшого розкриття співвідношення вказаного
принципу із принципом законності при здійсненні правосуддя у цивільних справах.
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Статья посвящена определению отправной научной концепции понимания
верховенства права в гражданском судопроизводстве с целью дальнейшего раскрытия
соотношения указанного принципа с принципом законности при осуществлении правосудия
по гражданским делам.

Ключевые слова: верховенство права, законность, правосудие, судопроизводство, суд,
гражданский процесс.

The article is devoted to definition of a starting scientific concept of understanding of the
rule of law in civil proceedings for the purpose of further disclosure of the correlation of this
principle with the principle of legality when administering justice in civil cases.

Key words: rule of law, legality, justice, litigation, court, civil process.

Відповідно до абз. 1 п. 2 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20.05.2015
№ 276/2015 (далі – Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових
інститутів) [8], вимоги та зміст принципу верховенства права визнано спрямовуючим
чинником щодо реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових
інститутів. Попри відсутність прямого законодавчого закріплення цього принципу у
Цивільному процесуальному кодексі України від 18.03.2004 № 1618-IV [12], відповідно до того,
як це здійснено у Кодексі адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV [3],
в юридичній літературі вже є усталеною наукова позиція щодо основоположного характеру
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цього принципу як щодо безпосередньо застосування цивільного процесуального
законодавства, так і формування відповідних інститутів цивільного судочинства. Водночас
основні доктринальні положення щодо значення та реалізації принципу верховенства права у
цивільному судочинстві деякою мірою знаходяться у стані формування. Можна сказати про
відсутність єдиної позиції щодо: застосування конкретних наукових концепцій верховенства
права у цивільному судочинстві; визначення елементів (вимог) принципу верховенства права
у цій сфері, хоча формування єдиного підходу з цих питань на сьогодні поступово завершується.
Ще менш дослідженими є питання співвідношення принципу верховенства права з іншими
принципами цивільного судочинства, зокрема принципом законності.

Слід вказати, в першу чергу, на монографічні дослідження, присвячені визначенню вимог
та елементів принципу верховенства права у цивільному судочинстві [2; 10; 13]. Значним слід
визнати також узагальнення практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ),
здійснене Т. І. Фулей [14]. Окремі засади та елементи принципу верховенства права отримали
увагу в рамках дослідження інших суміжних категорій цивільного судочинства: права людини,
міжнародні стандарти цивільного судочинства [11].

Враховуючи наведене, актуальним є визначення відправної наукової концепції розуміння
верховенства права у цивільному судочинстві для подальшого розкриття співвідношення
вказаного принципу із принципом законності при здійсненні правосуддя.

Ґрунтовний аналіз існуючих наукових позицій стосовно сутності та елементів принципу
верховенства права, зокрема і у сфері цивільного судочинства здійснений, О. С. Ткачуком у
контексті дослідження реалізації судової влади в цивільному судочинстві (2016 р.) [10, с. 290–328].
Вчений визначає такі підходи до розуміння принципу верховенства права: формальний,
субстантивний (матеріальний), інтегрований [10, с. 293]. Визначаються такі групи наукових
підходів щодо верховенства права як принципу цивільного судочинства: вибірковий
(О. В. Колісник, С. О. Якимчук, Г. П. Тимченко); суцільний (Т. А. Цувіна). Окремо аналізується
науковий підхід, що презентується О. В. Демяновою [10, с. 325–328].

О. С. Ткачук, визначаючи принцип верховенства права як стандарт судового
правозастосування та чинник ефективності цивільного судочинства, ґрунтується на підході
Т. А. Цувіної, що розглядає право на справедливий суд у розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 № ETS № 005 (далі – ЄКПЛ) як
транспозицію принципу верховенства права у вітчизняне судочинство [10, с. 325–326; 13,
с. 279]. Т. А. Цувіна визначає статичні та динамічні елементи права на справедливий суд.
Статичними (відображають специфіку суду та судової влади) визначаються: доступ до суду,
незалежний та неупереджений суд, встановлений законом. Динамічними (вимоги до
процедури розгляду справ у порядку цивільного судочинства) визначаються: змагальність,
рівноправність сторін, публічність (гласність), розумний строк судового розгляду,
вмотивованість і здійсненність рішень суду. Дослідниця висловлює позицію щодо доцільності
поширення сфери застосування права на справедливий суд також на інші види проваджень у
суді першої інстанції: наказне та окреме, а також на такі процедури, як добровільний арбітраж,
третейський розгляд [13, с. 279–280].

Характеризуючи принцип верховенства права як стандарт судового правозастосування,
О. С. Ткачук ґрунтується на субстантивному підході щодо розуміння принципу верховенства
права. Відповідно до цього підходу визначаються формальна та матеріальна (органічна) сторони
принципу верховенства права. Формальна сторона відображає зовнішньовиражені вимоги
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принципу верховенства права: існування системи права у конкретному суспільстві; чіткість,
ясність, несуперечливість норм права тощо. Матеріальна сторона пов’язується із такими
вимогами, як: відповідність стандартам основоположних прав і свобод людини і громадянина,
основним положенням та стандартам природного права [10, с. 299, 329; 6, с. 163–177].

Вказані наукові позиції характеризуються як позитивними, так і негативними рисами. До
позитивних рис слід віднести передусім ґрунтовний аналіз попередніх наукових здобутків і,
зокрема, практики застосування п. 1 ст. 6 ЄКПЛ Європейським судом з прав людини (далі –
ЄСПЛ). Водночас спірним вбачається визначення Т. А. Цувіною права на суд еквівалентом
або транспозицією принципу верховенства права у сфері здійснення правосуддя у цивільних
справах [13, с. 279], адже визначені вченою елементи права на суд відображають лише
формальний аспект принципу верховенства права. Крім того, вказана позиція теж значною
мірою нагадує визначений вище О. С. Ткачуком вибірковий підхід, проявом якого є збіг
переважної більшості визначених елементів із усталеними в юридичній літературі принципами
цивільного процесу (змагальність, рівноправність, публічність (гласність) тощо. Окремі ж
вимоги до процесуальної форми судочинства, а також судового правозастосування, що
визначаються за наслідками аналізу практики ЄСПЛ, не знайшли відображення у вказаних
елементах (наприклад, принципи рівності, забезпечення апеляційного та касаційного
оскарження рішень, обов’язковість судових рішень тощо) [14, с. 24, 37–40, 42]. Певною вадою
позиції О. С. Ткачука можливо визначити сприйняття позиції Т. А. Цувіної попри вказані
недоліки. Так, вчений визначає субстантивним елементом принципу верховенства права у
цивільному судочинстві визнання пріоритетності прав людини, а формальними – законність
(правовість законів), правову визначеність, пропорційність, право на справедливий судовий
розгляд [10, с. 329]. З іншого боку, позитивними сторонами обох вказаних підходів є:
демонстрування спільного підходу до проблематики верховенства права як принципу
цивільного судочинства, визначення наукового підходу щодо з’ясування його сутності та
елементів.

Не викликає сумнівів необхідність взяття за основу для визначення сутності, змісту,
елементів принципу верховенства права у цивільному судочинстві саме субстантивного
підходу до розуміння принципу верховенства права із визначенням пріоритетності прав
людини субстантивним елементом принципу верховенства права [10, с. 329]. Щодо ж
остаточного визначення елементів, що становлять формальну сторону принципу
верховенства, а також їхнього взаємного співвідношення, то вказане слід визнати
перспективним предметом подальших наукових досліджень, що, однак, не заважає вирішувати
питання, які визначені як завдання цієї статті.

Наведений вище науковий підхід щодо визначення формальної та сутнісної сторін принципу
верховенства права, зокрема і у цивільному судочинстві, дозволяє вирішити питання щодо
співвідношення вказаного принципу із принципом законності у правозастосовній діяльності
суду.

У вітчизняній доктрині теорії права принцип законності пов’язується передусім із вимогою
щодо належної реалізації норм закону усіма суб’єктами права, у тому числі неприпустимості
протиставлення законності і доцільності. Крім того, принцип законності передбачає вимоги,
що стосуються якості законодавства: вища юридична сила закону, обов’язковість його
виконання, однаковість вимог закону до всіх суб’єктів права, невідворотність покарання за
порушення закону [9, с. 337]. У доктрині цивільного судочинства усталеною є позиція щодо
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визнання принципу законності, що передбачає вимогу належної реалізації норм права судом
та іншими учасниками процесу. Специфічними рисами принципу законності в цивільному
судочинстві можна вважати: різні засади належної реалізації норм права залежно від статусу
учасника процесу: суд, особа, яка бере участь у справі, інші учасники цивільного процесу;
добросовісність як визначальна вимога здійснення своїх процесуальних прав особами, які
беруть участь у справі; застосування заходів процесуального примусу у зв’язку із
невиконанням учасниками цивільного процесу своїх процесуальних обов’язків [5, с. 181].
Отже, можливо сказати про наслідування доктриною цивільного процесу загальноправового
підходу щодо розуміння принципу законності з окремими особливостями, що зумовлені
специфічним призначенням процесуальних інститутів.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV [7] суди застосовують при розгляді
справ ЄКПЛ та практику ЄСПЛ як джерело права. В абз. 1 п. 2 Стратегії реформування
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів визначено необхідність
впровадження до вітчизняного судочинства європейських цінностей та стандартів захисту
прав людини. У зв’язку із наведеним актуальним постає врахування практики ЄСПЛ у розумінні
принципу законності при визначенні наукового підходу щодо співвідношення його із
принципом верховенства права у вітчизняному цивільному судочинстві.

Результати аналізу практики ЄСПЛ, проведеної О. С. Ткачуком, показують, що ЄСПЛ
пов’язує принцип законності не тільки із відповідністю рішень, дій (бездіяльності) нормам
права, що є основою для вітчизняної правової доктрини (формальний аспект). Встановлюються
вимоги до самого законодавства певної країни, зокрема такі, як: універсальність, визначеність
[10, с. 312]. О. С. Ткачук посилається також на доповідь Венеціанської комісії, схваленої 25–
26 березня 2011 року, відповідно до якої можливо визначити такі риси законності:
універсальність (вимоги законності поширюються на всіх суб’єктів права); відсутність
відповідальності без відповідних правових приписів, водночас за порушення закону має
наставати відповідальність; забезпеченість практикою здійснення приписів законів [1; 10, с. 312].
Вказані вимоги визначаються О. С. Ткачуком як змістовний аспект законності [10, с. 313, 315,
317]. Дослідник відзначає також рішення ЕСПЛ від 24.04.1990 № 11801/85 у справі «Крюслен
против Франции» [4], відповідно до якого закон має не суперечити принципу верховенства
права [10, с. 315]. Подібні положення, хоча й стосовно адміністративного судочинства, можливо
визначити за результатами аналізу практики ЄСПЛ, що здійснений Т. І. Фулей [7, с. 14–24].

О. С. Ткачук вказує на істотні відмінності у розумінні принципу законності у вітчизняній
доктрині та у практиці ЄСПЛ, а також зарубіжній доктрині [10, с. 313]. Хоча вчений не уточнює
безпосередньо, в чому саме полягають ці відмінності, але можливо виділити такі додаткові
вимоги щодо якості законів порівняно із тим, що визначаються вітчизняною правовою
доктриною: визначеність, забезпеченість практикою здійснення приписів законів [10, с. 312–
313]. Відповідно до пп. 44, 46–51 наведеної вище доповіді Венеціанської комісії юридична
визначеність пов’язується із такими вимогами, як: доступність тексту закону; логічна
послідовність та передбачуваність його застосування; чіткість та точність норм закону,
спрямованість їх на забезпечення передбачуваності ситуації, що є об’єктом регулювання;
дотримання принципу остаточності судового рішення (res judicata); дотримання державою
взятих на себе зобов’язань (поняття «законних очікувань»); небажаність існування
суперечливих судових рішень; забезпечення застосовності закону на практиці [1]. Дійсно, у
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вітчизняній правовій доктрині немає усталеної позиції щодо виділення зазначених вимог як
змісту принципу законності. Водночас не викликає сумнівів їхнє реальне застосування у
вітчизняному правотворенні та правореалізації, а також актуальність їх з позиції принципу
верховенства права. Отже, можна сказати про те, що врахування практики ЄСПЛ поглиблює
розуміння вимог законності, а також дозволяє звернути увагу на ключові проблеми в його
реалізації.

Отже, можна із упевненістю вказати, що стосовно цивільного судочинства принцип
законності за своїм змістом охоплюється принципом верховенства права та має розглядатись
як його елемент. Втім наведене має сприйматись з огляду на відмінність цінностей, що
втілюються у змісті принципів верховенства права та законності.

Слід приєднатись до позиції О. С. Ткачука щодо сприйняття принципу верховенства права
у цивільному судочинстві з позиції субстанціонального підходу, що передбачає визначення
його сутнісної та формальної сторін. Співвідношення принципів верховенства права та
законності характеризується поєднанням: а) сприйняття принципу законності як складової
принципу верховенства права у частині вимоги щодо правового змісту законів; б) наявності
самостійного об’єкта вимог принципу законності порівняно із принципом верховенства права,
що зумовлено різним змістом цих  принципів. Вимоги, що виділяються, відповідно до практики
ЄСПЛ у складі принципу законності, в судовому правозастосуванні мають доповнювати
відповідні вимоги, що виділяються стосовно цього принципу у вітчизняній доктрині.
Перспективними напрямами подальших досліджень слід вказати визначення елементів
принципу верховенства права у цивільному судочинстві, а також розвиток існуючих у доктрині
цивільного процесу положень щодо змісту принципу законності з урахуванням розуміння
цього принципу ЄСПЛ.
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РЕНТОУТВОРЮВАЛЬНІ ФАКТОРИ НОРМАТИВНОЇ
ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ: НЕДОЛІКИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Цією публікацією автор звертає увагу на недосконалість нормативно-правового

регулювання в частині визначення розміру зонального коефіцієнту нормативної грошової
оцінки землі. У статті досліджено обставини збільшення величини досліджуваного
коефіцієнту та досягнуто висновку, що їх слід закріпити у відомчому нормативно-правовому
акті або ж у методичні літературі.

Крім того, автор вважає, що на нормативному рівні слід закріпити чіткі величини або
ж алгоритм розрахунку зонального коефіцієнту (Км2). Це допоможе уникнути ситуацій
контрольованого коригування нормативної вартості землі та мінімізувати суб’єктивний
фактор впливу на розрахунки. Водночас оскаржити положення подібної нормативної
грошової оцінки землі буде вкрай важко.

Ключові слова: нормативна грошова оцінка земельних ділянок, рентоутворювальні
фактори, регіональний коефіцієнт, зональний коефіцієнт, локальний коефіцієнт.

Данной публикацией автор обращает внимание на несовершенство нормативно-
правового регулирования в части определения размера зонального коэффициента
нормативной денежной оценки земли. В статье исследованы обстоятельства увеличения
величины исследуемого коэффициента и достигнуто вывода, что их следует закрепить в
ведомственном нормативно-правовом акте или в методические литературе.

Кроме того, автор считает, что на нормативном уровне следует закрепить четкие
величины или алгоритм расчета зонального коэффициента (Км2). Это поможет
избежать ситуаций контролируемого корректировки нормативной стоимости земли и
минимизировать субъективный фактор влияния на расчеты. В то же время обжаловать
положения подобной нормативной денежной оценки земли будет крайне трудно.

Ключевые слова: нормативная денежная оценка земельных участков, рентообразующие
факторы, региональный коэффициент, зональный коэффициент, локальный коэффициент.

In this publication the author draws attention to the imperfection of the regulatory part in
determining the size of zonal coefficient normative monetary valuation of the land. The article
investigates the circumstances of an increase in the value of the test ratio, and reached the
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conclusion that these should be consolidated in departmental normative legal act or in the
methodological literature.

In addition, the author believes that a clear size or algorithm for calculating zonal coefficient
(Km2) should be fixed at the normative level. This will avoid situations, the controlled adjustment
of the normative value of the land, and to minimize the influence of the subjective factor in the
calculations. At the same time, the appeal provisions of this normative monetary valuation of the
land will be extremely difficult.

Keywords: normative monetary valuation of land, rent factors, the regional factor, zonal
coefficient, local coefficient.

Останніми роками до нормативної грошової вартості земель населених пунктів прикута
особлива увага. У силу того, що розмір орендної плати для землекористувачів визначається у
вигляді певного відсотка від нормативної вартості земельної ділянки, передусім зміну такої
вартості відчувають платники податку.

Враховуючи, що після актуального поновлення нормативних грошових оцінок населених
пунктів вартість одного квадратного метра по Україні в середньому збільшується у 3–5 разів,
це не може не викликати відповідного обурення з боку землекористувачів. Останні одним із
методів для виходу із несприятливих умов розглядають звернення до суду шляхом оспорювання
величини коефіцієнтів, що підвищують нормативну вартість переданої їм у користування
земельної ділянки.

За таких обставин особливо важливою є якість виконаної документації із землеустрою,
що визначає нормативну вартість землі в межах населеного пункту, а також витягу з
нормативної грошової оцінки, виконаного стосовно конкретної земельної ділянки.

Разом з тим не менше претензій виникає щодо необґрунтованості величини та способу
розрахунку зонального коефіцієнта, який є складовою частиною формули розрахунку
нормативної вартості землі. На жаль, віднайти вмотивовану відповідь на користь уже визначеної
величини такого коефіцієнта у положеннях чинних нормативно-правових актів не вдається.
Правове регулювання в цій частині відсутнє.

Як визначено положеннями Закону України «Про оцінку земель» [1], нормативна грошова
оцінка земельних ділянок є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки, визначеним
за встановленими і затвердженими нормативами.

На величину нормативної грошової оцінки землі в межах окремо взятого населеного
пункту серед іншого впливає коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної
ділянки (Км), що включає добуток регіонального коефіцієнта (Км1, характеризує залежність
рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і
місцевій системах виробництва і розселення), зонального коефіцієнта (Км2, характеризує
містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони) та
локального коефіцієнта (Км3, враховує місцерозташування земельної ділянки в межах
економіко-планувальної зони).

При цьому врегулювання величини коефіцієнтів Км1 та Км3, або ж діапазонів їхніх значень,
знаходимо в додатках до Порядку нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого Наказом
Державного комітету України за земельними ресурсами, Міністерства аграрної політики
України, Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України, Української Академії Аграрних Наук від 27.01.2006 № 18/15/21/11 (далі – Порядку) [2].
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У зв’язку з цим суб’єктивний вплив на визначення конкретної величини коефіцієнтів Км1 та
Км3 є мінімальним. Суб’єкти оціночної діяльності таким чином не мають можливості вийти
за рамки установлених нормативно значень.

Водночас величина зонального коефіцієнта (Км2) нормативно-правовими актами не
врегульована, порядок розрахунку значення Км2 в нормативно-правових актах викладений
нечітко.

Зокрема, Порядком визначено, що значення коефіцієнта Км2 визначається як добуток
пофакторних оцінок з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів. Числові
значення пофакторних оцінок приймаються в межах граничних значень коефіцієнтів Км2 для
груп населених пунктів з різною чисельністю населення, які визначені нормативно, у таблиці
1.6 Порядку, з урахуванням нормативно-технічної документації та експертної оцінки.

Кількість та питома вага зональних рентоутворювальних факторів визначається щодо
кожного населеного пункту виходячи з його особливостей, насамперед величини населеного
пункту та рівня його соціально-економічного розвитку. При цьому сума вагових
характеристик, що встановлена для факторів, повинна дорівнювати 1,0.

В іншому, очевидно враховуючи індивідуальний характер кожного окремо взятого
населеного пункту, нормотворці надають можливість суб’єктам оціночної діяльності
самостійно розраховувати та обґрунтовувати величину зонального коефіцієнта. Однак такий
стан нормативного врегулювання та відсутність будь-яких орієнтирів щодо розрахунку
зонального коефіцієнта призводять до зловживань при розрахунках нормативної вартості
земель населених пунктів, зокрема до необґрунтованого умисного збільшення чи зменшення
величини коефіцієнту Км2, внаслідок чого вартість землі є контрольованою.

Тому для цілей уникнення ситуацій контрольованого коригування нормативної вартості
землі та мінімізації суб’єктивного фактора впливу на розрахунки вважаємо за необхідне
передбачити у Порядку чіткі рамки діапазону величини коефіцієнта Км2 або ж алгоритм його
розрахунку.

Фундаментальним дослідженням з оцінки землі в цілому та рентоутворювальних факторів
з оцінки землі зокрема слід вважати працю Ю. Ф. Дехтяренко, М. Г. Лихогруд, Ю. М. Манцевич
та Ю. М. Палеха «Методичні основи грошової оцінки земель в Україні» [3]. У частині
досліджуваної тематики актуальним є те, що дослідники виконують розрахунки зонального
коефіцієнта та виділяють чотири методи його визначення: вартісний, функціональний,
соціологічний та експертний.

Однин із авторів названого посібника, Ю. М. Палеха, є також творцем рукопису «Теорія і
практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України» [4]. У
дисертації розроблені теоретико-методологічні основи й методика економіко-географічного
дослідження вартості територій населених пунктів. Вартість території розглядається на основі
теорії диференціальної ренти як економіко-географічна категорія.

К. М. Ніколайчук у дисертації «Удосконалення системи використання рентоутворюючих
факторів у нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів» [5] запропонував методику
визначення значень локальних коефіцієнтів рентоутворюючих факторів залежно від відстані
до зони поширення цих факторів.

Серед публікацій можливо виділити роботи М. С. Маланчук, М. Г. Коломієць [6],
С. Малахової [7], Т. Мартинюк, М. Маланчук [8], Ю. М. Палеха, О. М. Патиченко [9], В. М. Сай,
Л. В. Винарчук [10], які в основному присвячені аспектам удосконалення розрахунку вартості
землі.
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На окрему увагу заслуговує публікація Ю. Ф. Дехтяренко, Ю. М. Манцевич та
Ю. М. Палеха [11], в якій дослідники приходять до висновків про недосконалість існуючої
законодавчої та нормативної бази у сфері нормативної грошової оцінки земель і пропонують
до неї внести відповідні зміни.

Разом з тим, враховуючи, що нормативно-правове регулювання рентоутворювальних
факторів нормативної грошової оцінки землі носить досить специфічний,
вузькоспеціалізований характер, актуальні дослідження цього питання, зокрема щодо
удосконалення нормативних положень у частині порядку визначення величини коефіцієнтів,
які можуть збільшити або зменшити нормативну вартість землі, відсутні.

Метою цієї публікації є обґрунтування необхідності нормативного врегулювання чітких
рамок діапазону величини зонального коефіцієнта або ж алгоритму його розрахунку.

Для досягнення поставленої мети автор поставила перед собою такі завдання:
– встановити існуюче нормативно-правове регулювання зонального коефіцієнта, виявити

його недоліки;
– обґрунтувати, за яких обставин може відбуватися реальна зміна величини зонального

коефіцієнта;
– запропонувати внесення змін (доповнення) до чинного законодавства України, зокрема

до Порядку, щодо уточнення правового статусу зонального коефіцієнта.
Згідно з п. 3.6 Порядку вихідними даними для обчислення Км є генеральні плани та проекти

планування і забудови населених пунктів, плани їхнього земельно-господарського устрою,
матеріали економічної оцінки їхніх територій.

Значення коефіцієнтів установлюються за результатами пофакторних оцінок кожної групи
з урахуванням питомої ваги рентоутворювальних факторів у формуванні загального рентного
доходу в межах населеного пункту та його економіко-планувальних зон.

Відповідно до положень п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р.
№ 213 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів» [12] Км2 характеризує зональні фактори місцеположення
земельної ділянки в межах населених пунктів, зокрема:

а) відстань до загальноміського центру населеного пункту, концентрованих місць праці,
масового відпочинку населення;

б) розташування в ядрі центру великих і найбільших міст та інших населених пунктів, що
мають особливо важливе історичне значення, в приморській смузі населених пунктів.

Згідно з п. 3.8 Порядку у межах населеного пункту базова вартість одного квадратного
метра земель диференціюється за економіко-планувальними зонами, які встановлюються на
основі економічної оцінки території населеного пункту з урахуванням таких факторів:

– неоднорідності функціонально-планувальних якостей території;
– доступності до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів

громадського обслуговування, масового відпочинку;
– рівня інженерного забезпечення та благоустрою території;
– рівня розвитку сфери обслуговування населення;
– екологічної якості території;
– привабливості середовища: різноманітність місць докладання праці, наявність історико-

культурних та природних пам’яток тощо.
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При цьому величина кожного із зазначених показників, як правило, не підтверджена
належним чином, визначається експертним шляхом. Або ж іншими методами (вартісний,
функціональний чи соціологічний), запропонованими Ю. Ф. Дехтяренко, М. Г. Лихогруд,
Ю. М. Манцевич та Ю. М. Палеха «Методичні основи грошової оцінки земель в Україні» [3].

Так чи інакше, порядок розрахунку величини Км2 носить непублічний характер, що
викликає багато запитань та піддає сумніву його в цілому.

Нормативно в Порядку врегульовано лише граничні значення зонального коефіцієнта
залежно від чисельності населення населеного пункту, щодо якого виконується нормативна
грошова оцінка. Так, наприклад, для міста Ірпінь, де станом на 2016 рік чисельність населення
становить понад 80 тисяч осіб, величина Км2 не може бути меншою 0,4 та більшою 2,0–2,5.

Однак у жодному нормативному документі не знайдемо порядок визначення залежності
величини Км2 від неоднорідності функціонально-планувальних якостей території, доступності
до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського
обслуговування, масового відпочинку, рівня розвитку сфери обслуговування населення тощо.

Про те, що за існуючого нормативно-правового регулювання існує можливість
маніпулювати величиною нормативної грошової оцінки вже з перших етапів її проведення,
зазначають також Т. Мартинюк, М. Маланчук [8].

Тому, за нашим переконанням, для уникнення ризиків розрахунку невмотивовано низьких
чи, навпаки, високих значень зонального коефіцієнта, алгоритм розрахунку його величини
повинен бути врегульований у відомчому нормативно-правовому акті.

Варто зауважити, що Додатком 2.1 (таблиці 1 та 2) ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень» визначено приблизні величини радіусів
зон різної містобудівної якості стосовно міського центру за групами поселень та, залежно від
останніх, – орієнтовні величини коефіцієнтів цінності ділянок міської території [13]. Для таких
населених пунктів, як місто Ірпінь, будівельні норми виділяють три зони містобудівної цінності.
Віднесення до тієї чи іншої зони відбувається шляхом розрахунку затрат часу на подолання
певної відстані. Залежно від зони містобудівної цінності диференціюється величина коефіцієнта
цінності ділянок міської території.

Зрозуміло, що названі положення ДБН 360-92** не відповідають позиціям, за якими
відбувається оцінка території за розрахунком нормативної вартості землі, разом з тим
положення будівельних норм у доступній і зрозумілій формі пояснюють, у зв’язку з чим
відповідний коефіцієнт збільшується чи зменшується.

Як зазначено вище, формування економіко-планувальної зони і, відповідно, значення Км2
зумовлене такими факторами, як неоднорідність функціонально-планувальних якостей
території, доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності,
центрів громадського обслуговування тощо.

Наявність або відсутність перерахованих факторів розкривається крізь призму локальних
факторів, добуток яких впливає на земельну ділянку у вигляді Км3.

У цьому випадку цінність території визначається передусім через транспортно-
функціональну зручність розміщення щодо інших оціночних районів міста. Основними
об’єктами територіальної структури щодо місць проживання, як відомо, є: місця прикладання
праці, центр міста, центри культурно-побутового обслуговування, вокзали та зупинки
зовнішнього транспорту, місця відпочинку. Саме розташування району стосовно об’єктів,
що забезпечують ці функції, і визначає рівень зручності його розміщення серед інших
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територій населеного пункту. Цей рівень зумовлюється двома факторами: з одного боку, він
залежить від витрат часу на пересування людей із одного району до об’єктів тяжіння, що
розташовані на території інших районів, а з іншого – визначається наявністю цих об’єктів у
самому районі.

Для розрахунку коефіцієнтів місцерозташування окремих оціночних районів у структурі
міста виділяють центри масового тяжіння, стосовно яких визначаються коефіцієнти впливу
витрат часу.

Таким чином, основоположну роль у формуванні значення Км2 має все-таки транспортна
складова в частині доступності до центів тяжіння. Відтак, зміна величини Км2 в окремо взятому
населеному пункті може бути зумовлена:

– укрупненням населеного пункту, у зв’язку з чим територія окремо взятої зони на тлі
території всього населеного пункту змінює статус у частині доступності до центру населеного
пункту, місць концентрації трудової діяльності тощо;

– зміною інфраструктури в межах окремо взятої економіко-планувальної зони, у зв’язку з
чим змінюються показники рівня інженерного забезпечення та благоустрою території,
розвитку сфери обслуговування населення, екологічної якості території тощо;

– зміни в частині появи нових видів транспорту чи транспортних сполучень, що
покращують доступність окремо взятої зони до центру населеного пункту та інших центів
тяжіння.

Враховуючи зазначене, вбачаємо за доцільне передбачити у Порядку положення, які
врегульовуватимуть хід розрахунку зонального коефіцієнту з нормативної грошової оцінки
землі. Наприклад, цілком логічним виглядає алгоритм визначення коефіцієнту цінності
території, передбачений ДБН 360-92**, за аналогією з яким можливо було б удосконалити
існуюче правове регулювання щодо розрахунку нормативної вартості землі.

Крім того, уявляється не зайвим врегулювати у відомчих нормативно-правових актах або
ж методичній літературі обставини збільшення величини коефіцієнта Км2. Це, зокрема, надасть
можливість пересічному громадянину зрозуміти причини збільшення нормативної вартості
землі та розміру орендної плати.

Внаслідок аналізу чинного нормативно-правового регулювання порядку визначення
зонального коефіцієнту (Км2) нормативної вартості землі автором досягнуто висновків, що
таке викладено нечітко, мають місце прогалини у чинному законодавстві. Відповідно, процес
визначення нормативної вартості землі є доволі контрольованим, тобто необ’єктивним, та
може призвести до необґрунтованого збільшення чи зменшення вартості землі.

Серед реальних обставин збільшення величини Км2 можливо розглядати:
– укрупнення населеного пункту;
– зміна інфраструктури в межах окремо взятої економіко-планувальної зони;
– поява нових видів транспорту чи транспортних сполучень.
Серед пропозицій внесення змін до чинного законодавства вважаємо доцільним

передбачити у Порядку, за аналогією до положень Додатку 2.1 (таблиці 1 та 2) ДБН 360-92**,
положення про реальні значення коефіцієнта Км2, орієнтуючись на транспортну складову в
частині доступності до центів тяжіння.

Також вважаємо, що у відомчих нормативно-правових актах або ж методичній літературі
необхідно передбачити обставини збільшення величини коефіцієнта Км2.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТНИХ
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Стаття присвячена проблемам кредитних правовідносин в Україні між банківськими
установами та суб’єктами господарювання  в сучасних умовах їхньої діяльності.

Ключові слова: кредит, кредитні правовідносини, ознаки кредитних правовідносин,
елементи кредитних правовідносин.

Статья посвящена проблемам кредитных правоотношений в Украине между
банковскими учреждениями и субъектами ведения  хозяйства в современных условиях их
деятельности.

Ключевые слова: кредит, кредитные правоотношения, признаки кредитных
правоотношений, элементы кредитных правоотношений.

The article is devoted to problems of credit relationship in Ukraine between banking
institutions and business entities in the modern conditions of their work.

Keywords: credit, credit relationship, signs of credit relationship, elements of credit
relationship.

У ринковій економіці кредитні відносини необхідні як дієвий механізм переливання капіталу
з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку. За допомогою кредитних відносин є
можливість подолати обмеженість індивідуального капіталу, забезпечити неперервність
кругообігу фондів суб’єктів господарювання, забезпечувати обслуговування процесу
реалізації товарів і послуг [8, с. 17].

У сучасній літературі з’являються публікації, у яких вітчизняні вчені виділяють не лише
економічну, а й соціальну природу кредитних відносин. Так, зокрема, О. Т. Євтух зазначає,
що основний принцип кредитування «довіра – відповідальність» є соціальним за своєю
природою і залежить від природних факторів, духовного і громадянського виховання.
О. Т. Євтух дійшов висновку, що кредит є загальнолюдською і міжнауковою категорією, що
потребує застосування міждисциплінарного підходу до його дослідження [3, с. 245].

© Білько О. П., Роженюк О. О., 2017
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За Л. Г. Рябко, кредитні правовідносини – це врегульовані нормами права самостійного
виду відносини, які виникають між учасниками майнового обороту з приводу надання
грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей на визначений термін або з відстрочкою
платежу при перерозподілі матеріальних фондів на умовах терміновості, поворотності і
платності у вигляді процентів за кредитом [13, с. 9].

Г. І. Андрущенко досліджувала кредитні відносини як соціальний інститут. На її думку,
кредитні правовідносини мають зобов’язальний характер і побудовані з урахуванням довіри,
часу, невизначеності, відстрочки, символічної платності, соціальної дієвості, що, у свою чергу,
досягаються завдяки взаємній повазі, іміджу, честі та репутації суб’єктів кредитних
правовідносин [1, с. 15].

Отже, кредитні правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини
самостійного характеру, що виникають між учасниками майнового обігу з приводу надання
коштів або товарно-матеріальних цінностей на певний строк або з відстрочкою платежу.

Суб’єкти господарювання у процесі господарської діяльності часто відчувають потребу
у власних обігових коштах, яка може бути задоволена за допомогою кредиту. Кредитом
покриваються як тимчасові, так і постійні потреби в додаткових обігових коштах.

Виникнення кредитних відносин полягає в активних діях позичальника, який потребує
кредиту, та наявність у нього для цього всіх нормативно-встановлених необхідних підстав.

При встановленні кредитних правовідносин між зацікавленими сторонами існує
необхідність пошуку аргументів і надання доказів щодо доцільності, спроможності та надійності
таких відносин, реалізація яких відображається у механізмі узгодження їхніх інтересів [8, с. 21].

Правова природа кредитних правовідносин неоднорідна і регламентується нормами різних
галузей права (цивільного, господарського, банківського). До кредитних правовідносин
застосовуються положення частини 2 статті 1054 Цивільного кодексу України, а також більшість
норм, що регулюють договір позики (статті 1046–1052). При цьому кредит можна розглядати
як самостійне правовідношення (кредитний договір або договір позики) або як важливий
елемент, що входить до складу іншого правовідношення (комерційне кредитування).

Кредитні правовідносини, як і решта правових відносин, передбачають наявність таких
елементів, як суб’єкти, об’єкт і зміст.

Говорячи про елементи кредитних відносин, Е. Г. Полонський [9] відмічав, що їхній зміст
характеризується обов’язком боржника повернути те саме і в такій же кількості, як і було
отримано.

Суб’єктами кредитних правовідносин можуть виступати з боку позичкодавця лише кредитні
установи, а з боку позичальника – суб’єкти господарювання, організації, громадяни.

Кредитодавець – це суб’єкт кредитних відносин, який надає кредит позичальнику на певний
строк. Джерелом коштів для надання кредиту можуть бути власні кошти (для всіх суб’єктів
кредитних відносин) і позичкові кошти (для банків та інших кредитних установ).

Позичальник – це суб’єкт кредитних відносин, який отримує кредит у тимчасове
користування. Позичальниками є юридичні та фізичні особи, яким не вистачає власних коштів.
Позичальник повинен бути кредитоспроможним, тобто мати економічну можливість
повернути кредит [6, с. 163].

Чим більше позичальник обізнаний у кредитах, компетентний у сьогоднішній ринковій
економіці, підготовлений до переговорів, знає, що підприємство рентабельне і прибуткове, та
може документально підтвердити це, тим більше поступок зробить йому банк.
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Об’єктом кредитних правовідносин є гроші в безготівковій або готівковій формах. Крім
грошей, об’єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи,
надані послуги, щодо яких надана відстрочка (стаття 36 Положення Національного банку
України «Про кредитування») [11]. Отже, незалежно від форми надання кредиту – в грошовій
або товарній – він має грошову природу і визначається вартісним характером.

Під змістом кредитних правовідносин розуміються права й обов’язки їхніх суб’єктів. Зміст
кредитних правовідносин знаходить основне виявлення в принципах кредитування, до яких
належать: забезпеченість, строковість, платність, повернення кредиту та цільовий характер
його використання.

Кредити надаються під конкретні товарно-матеріальні цінності та витрати виробництва і
забезпечуються заставою цих цінностей або продукцією, що надходить у заставу у міру її
випуску. Крім матеріального забезпечення, гарантією повернення кредиту можуть бути також
цінні папери: акції, облігації, страхові поліси, векселі; гарантії та поруки платоспроможності
юридичних і фізичних осіб тощо. Спосіб забезпечення кредиту передбачається в кредитному
договорі.

Конкретний строк повернення кредиту залежить від цілей кредитування, розміру кредиту,
платоспроможності позичальника. Установи банків можуть надавати відстрочку повернення
кредиту, стягуючи за це підвищений відсоток [7, с. 187].

Таким чином, принципи банківського кредитування визначають основні положення
кредитного механізму і спрямовані на забезпечення ефективного управління кредитними
правовідносинами.

Ознаками кредитних правовідносин є:
1. Учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними:
– бути власниками певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися;
– функціонувати на основі самодостатності та самоокупності;
– нести економічну відповідальність за своїми зобов’язаннями.
Щоб стати кредитором, економічний суб’єкт повинен накопичити у власності певну суму

власних коштів, якими можна вільно розпоряджатися.
Щоб стати позичальником, суб’єкт повинен мати передумови для накопичення у

майбутньому у своїй власності достатньої суми вільних коштів для повернення боргу.
2. Кредитні відносини є добровільними та рівноправними.
Тільки за цих умов вони будуть взаємовигідними і можуть постійно розвиватися. Інакше

ці відносини втратять здатність до розвитку.
3. Кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають.
Кредитор залишається власником переданої в борг вартості, а позичальник одержує їх

лише в тимчасове розпорядження. Після закінчення терміну повинен повернути її власникові.
4. Кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв’язку із рухом вартості (грошей

або матеріальних цінностей). Можливість їх неповернення робить ці відносини досить
вразливими та ризиковими.

Для захисту своїх позицій кредитори повинні мати переважні права при визначенні
доцільності кредитування та розміру плати за кредит.

5. Кредитні відносини нееквівалентні. Тобто позичальник повертає більшу масу вартості,
ніж одержав, за рахунок відсоткового проценту, який він сплачує за користуванням кредитом
[14, с. 216–217].
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Особливостями кредитних правовідносин в Україні є:
– по-перше, суб’єкти кредитування виступають як юридично самостійні особи;
– по-друге, виступають як гаранти майна один перед одним;
– по-третє, – як суб’єкти, які проявляють взаємну економічну зацікавленість один до

іншого [5, с. 230].
Що ж стосується функцій кредитних правовідносин, то нині немає єдності у поглядах на

кількість і зміст функцій кредиту, але прояв сутності кредиту завжди пов’язаний з
перерозподільчою функцією і функцією заміни дійсних грошей кредитними грошима.

Перерозподільна функція являє собою перерозподіл тимчасово вивільненої вартості на
поворотній основі. Вона проявляється у процесі тимчасового надання коштів суб’єктам
господарювання, організаціям.

Заміна дійсних грошей кредитними грошима пов’язана з виникненням банківської системи.
Дія цієї функції проявляється при заміщенні готівкових грошей безготівковими розрахунками
та створенні нових форм активів для заощадження і відповідні їм фінансові інструменти [2,
с. 310].

З приводу правового регулювання кредитних правовідносин можна зазначити, що
протягом 1991–2013 років в Україні було прийнято цілий ряд законодавчих актів та підзаконних
нормативних документів, покликаних регулювати кредитні правовідносини на кожному етапі
розвитку банківської системи України. Протягом часу свого існування до них вносилося
чимало змін і доповнень, одні з них втрачали чинність, інші діють і донині.

Нині у Закон України «Про фінансовий лізинг» [12] та інші закони, якими врегульовано
правовідносини щодо кредитних операцій і забезпечення виконання кредитних зобов’язань,
вносяться зміни щодо покращення механізму кредитних правовідносин між суб’єктами.

У статті 92 Конституції України закріплено основи правового забезпечення кредитування,
а саме лише законами України встановлюються: засади створення і функціонування
фінансового, грошового, кредитного та інвестиційних ринків; статус національної валюти; а
також статус іноземних валют на території України. А у статті 100 Конституції України зазначено,
що Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики
і здійснює контроль за її проведенням.

Новітнє законодавство у сфері кредитування не лише істотно змінило види і форми
кредитування, але і значно трансформувало властивості правовідносин суб’єктів кредитування.
Наприклад, 16 жовтня 2011 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами і споживачами
фінансових послуг» [10]. Цей закон суттєво змінив правове регулювання кредитних
правовідносин, вирішивши більшість проблем, що виникали у кредиторів під час стягнення
заборгованості. Але, на жаль, аналіз правового регулювання кредитних правовідносин не
виявляє ряд недоліків структурно-функціонального характеру, не завжди послідовне, а часом
навіть фрагментарне вирішення проблем кредитної системи, що потребує наукового
осмислення і практичного комплексного удосконалення [4, с. 176].

Досліджуючи тему кредитних правовідносин, слід акцентувати на такі основні проблеми.
Це кредит як економічна категорія. Він формує соціально-економічні умови в процесі
виробництва, впливає на всі стадії господарської діяльності [5, с. 96].

В основі кредитних правовідносин повинна бути закладена довіра обох сторін. Саме такий
зміст повинен стати основою взаємовідносин суб’єктів кредитних стосунків. Поряд із довірою
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необхідна відповідальність. За відсутності цього критерію в однієї із сторін кредитних
правовідносин такі відносини стають як економічно так і соціально не партнерськими.

Другою проблемою можна виділити необхідність у довгострокових кредитах. Як правило,
довгострокові кредити підприємства беруть у випадку, коли не вистачає власних фінансових
ресурсів на інвестиційні потреби. Сьогодні частка таких кредитів незначна. Перш за все це
пов’язано з великим ризиком щодо їхньої несплати. Водночас процедура отримання таких
кредитів, на жаль, є досить ускладненою.

Третя проблема – це стан розвитку ринку кредитних послуг в Україні. Він не задовольняє
потреб економіки розвитку з орієнтацією на європейський рівень [8, с. 18].

При наданні банками кредитів важливе значення має оцінка кредитоспроможності
позичальника. Кредитоспроможність суб’єктів господарювання оцінюється на основі системи
показників, які відображають розміщення і джерела обігових коштів, результати господарської
діяльності [8, с. 18]. Вибір показників залежить від особливостей виробничої діяльності
позичальника, тривалості виробничого процесу, структури оборотних активів, умов
постачання і реалізації продукції, галузевої специфіки та інше.

Додаткові труднощі у визначенні кредитоспроможності виникають у зв’язку з існуванням
таких чинників, які виміряти й оцінити у цифрах неможливо. Це стосується, у першу чергу,
морального обличчя і репутації позичальника. Отримати всебічну оцінку
кредитоспроможності позичальника й узагальнити її цифровими і нецифровими даними
практично неможливо. Слід використовувати також оцінку кваліфікованих аналітиків.

Кредитні правовідносини між позичальником і отримувачем кредиту починаються з
оцінювання кредитоспроможності позичальника. Тут на перше місце виходить забезпеченість
позичальника власними коштами. Вона повинна становити не менше 50 % загальної суми
витрат, які він здійснюватиме. На друге місце можна винести репутацію позичальника,
дотримання договірної та платіжної дисципліни, ділової етики в цілому [8, с. 19].

Основною проблемою ефективного функціонування суб’єктів господарювання є
відсутність комплексної системи оцінки фінансово-кредитної стійкості, яка б справді
допомагала виявляти вузькі місця та приймати правильні управлінські рішення при отриманні
банківського кредиту [8, с. 20].

Основним інструментом регулювання кредитних правовідносин у сучасних умовах
господарювання є банки й облікові установи.

Кредитним правовідносинам властиві елементи звичайного ринку, а саме: попит,
пропозиція, ціна. Слід мати на увазі, що кредитні правовідносини – це важливий об’єкт
державного регулювання економіки.

Кредитні правовідносини в сучасних умовах господарювання значною мірою залежать
від форм державного контролю за діяльністю суб’єктів ринку з метою забезпечення
економічної стабільності, максимізації рівня виробництва, найбільш повної зайнятості та
мінімальних темпів інфляції [15, с. 65].

З метою регулювання кредитних правовідносин Національний банк України виступає
ініціатором розбудови економіки України на ринкових засадах, застосовуючи у практичній
діяльності інструменти регулювання кредитних відносин, які використовуються у світовій
банківській практиці.

Виходячи з викладеного вище слід зазначити, що для відновлення кредитування економіки
держави необхідно досягти узгодженості дій Уряду та Національного банку України і
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вдосконалити механізм правового регулювання кредитних правовідносин, а практичною
основою розгляду правового регулювання кредитних правовідносин можуть слугувати
матеріали практики розгляду та вирішення спорів, що виникають при укладанні та виконанні
кредитних договорів господарськими судами, узагальнення судової практики розгляду цієї
категорії справ, здійснені Вищим господарським судом України.
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