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Шановні колеги!

В умовах непростих реалій сьогодення особливої уваги набувають у державі питання
юридичної освіти в Україні. Це основа сталого розвитку держави і суспільства. Успішна
юридична  освіта є впевненою відповіддю на виклики сучасності.

З нагоди 20-річчя Навчально-наукового інституту права Університету державної
фіскальної служби України та випуску ювілейного номера «Міжнародного юридичного
вісника: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» дозвольте мені висловити
щиру подяку усім, хто сприяв розбудові та посиленню розвитку Навчально-наукового
інституту права Університету державної фіскальної служби України.

Уже понад 20 років спостерігається невпинне зростання престижу Навчально-
наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України,  і сьогодні
з упевненістю можна заявити про потужність підготовки висококваліфікованих фахівців
юридичного спрямування.

Бажаю колективу Навчально-наукового інституту права Університету державної
фіскальної служби України, редакційній колегії, читачам та всім тим, хто бере участь у
підготовці та випуску «Міжнародного юридичного вісника: актуальні проблеми
сучасності (теорія та практика)» невичерпної енергії, успіхів та процвітання, реалізації
наукових планів та сподівань.

З повагою,
ректор Університету державної
фіскальної служби України,
доктор економічних наук,  професор,
заслужений діяч науки і техніки України П. В. Пашко



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

7

Високоповажна наукова спільното!

Зростання ролі юридичної науки в суспільстві, зміцнення її соціального престижу
ставить високі вимоги до праці професорсько-викладацького колективу. Щоденно ці
потреби стрімко зростають, стимулюючи розширення юридичної сфери досліджень
повним обсягом – в єдності усіх її виявів. У глобалізованому світі вищий навчальний
заклад повинен поєднувати традиційні засади та новітні завдання при підготовці майбутніх
фахівців юридичного спрямування. Необхідно формувати таку освітню політику, яка б
випереджала та реагувала на динамічні світові зміни, а також забезпечувала високий
рівень міжнародної привабливості юридичної професії.

За пройдені 20 років Навчально-науковий інститут права Університету державної
фіскальної служби України набув статусу провідного та має дійсно потужну наукову
школу. Підтвердженням цього є значна кількість наукових видань професорсько-
викладацького складу ННІ права УДФСУ. «Міжнародний юридичний вісник: актуальні
проблеми сучасності (теорія та практика)» – це відображення наполегливої праці наукової
спільноти Навчально-наукового інституту права, які своїми здобутками забезпечують
розвиток юридичної думки в Україні та світі. Наукове видання є доказом того, що
інтелектуальна праця – це відповідальність кожного учасника авторського колективу,
особистий внесок у спільну справу щодо теоретичних та практичних аспектів
юриспруденції.

Вітаю колектив Навчально-наукового інституту права з особливою подією у літописі
нашого вищого навчального закладу, та будемо і надалі спільно йти впевненим кроком
уперед – до нових досягнень, вагомих звершень для розквіту  держави.

З повагою,
директор Навчально-наукового інституту права
Університету державної  фіскальної служби України,
доктор юридичних наук,  професор,
заслужений юрист України В. В. Топчій
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ПРИВІТАННЯ
З НАГОДИ 65-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ

НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ
ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА ЦИМБАЛА

Іди своєю дорогою….

1 травня 1952 року в сім’ї колгоспників Василя та Ольги
Цимбалів народився хлопчик – назвали Петром. Ріс
слухняним, допитливим. У школі вчився добре. Завжди був
лідером. Після закінчення школи пішов служити до армії.
Був командиром танку. Ще навчаючись у школі, мріяв про
професію юриста. Відслуживши в армії, подав документи
на юридичний факультет Київського державного університету
ім. Тараса Шевченка. На хлопця чекало розчарування – не
пройшов за конкурсом. Але його це не зупинило.
Влаштувався вантажником на Київський авіаційний завод.
У короткі перерви витягував книжку і готувався. 1974 року
мрія здійснилася – він став студентом юридичного факультету

Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Навчався відмінно. Після третього
курсу пішов працювати в міліцію, продовживши навчання заочно. З 1977 по 1992 роки
працював на слідчій роботі в органах МВС України. У складний для країни час у 1986 році
протягом місяця брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Але була ще одна мрія – наука. 1984 року він стає ад’юнктом Київської вищої школи
міліції (нині – Національна академія внутрішніх справ України). Складний це був шлях,
бо перешкод було немало, але він ішов своєю омріяною дорогою. У 1992 році захистив
дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»
на тему «Вдосконалення використання науково-технічних досягнень в розкритті
злочинів». У період з 1992 по 1997 роки працював викладачем, старшим викладачем
кафедри кримінального процесу в Національній академії внутрішніх справ України.

Після виходу на пенсію 1997 року у званні полковника міліції працює в Університеті
державної фіскальної служби України, де з 1998 року є беззмінним завідувачем кафедри
кримінального процесу та криміналістики.

2010 року за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність» Петро Васильович захистив дисертацію
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на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Податкові злочини:
виявлення, розкриття, розслідування».

Сьогодні доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України П. В. Цимбал
має понад 200 наукових праць, під його керівництвом захищено 20 дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук, понад 60 разів брав участь в опонуванні
кандидатських та докторських дисертацій. У період 2011–2013 рр. та 2014–2016 рр.
Петро Васильович був головою спеціалізованої вченої ради К 27.855.03 з правом захисту
дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.09.

Але чи не найбільшим здобутком життя Петра Васильовича є його сім’я, члени якої
також обрали професію юриста. Дружина Тетяна – кандидат юридичних наук, доцент,
заслужений працівник освіти України; старша донька Ганна – доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Європейського університету, яка подарувала чудових онуків Тетяну та Івана. Молодша
донька Ольга також була юристом та мріяла про наукову діяльність, але передчасно
пішла з життя.

Сьогодні він і далі йде своєю дорогою, бо підростає онук Назар, який також мріє
гідно продовжити професійні традиції родини Цимбалів.

Вітаємо Вас, шановний Петре Васильовичу, з 65-річчям. Бажаємо подальших творчих
злетів та довгих років життя.

З повагою та найкращими побажаннями,
редакційна колегія
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ПРИВІТАННЯ
З НАГОДИ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК,

ПРОФЕСОРА, ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ
ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА ТОПЧІЯ

Василь Васильович Топчій народився 1 травня 1959 року
в с. Ревбинці Чорнобаївського району Черкаської області.
У 1981 році закінчив юридичний факультет Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Усю трудову
діяльність пов’язав зі службовою в органах внутрішніх
справ, пройшов професійний шлях від слідчого районного
відділу до першого заступника начальника Головного
слідчого управління МВС України, вийшовши на пенсію у
званні генерал-майора.

2009 року Василь Васильович захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук,
2014 року – доктора юридичних наук. Отримавши вчене

звання професора та почесне звання «Заслужений юрист України», продовжив успішно
працювати у науково-педагогічній сфері.

В Університеті державної фіскальної служби України Василь Васильович працює з
2014 року на посаді професора кафедри кримінального права, процесу та криміналістики,
з 2015 року – завідувачем кафедри кримінального права та кримінології. З 2016 року
обраний на посаду директора Навчально-наукового інституту права, який очолює по нині.

Шановний Василе Васильовичу, прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я,
життєвої наснаги, професійних успіхів та наукових здобутків, сімейного щастя, злагоди
та добробуту у Вашій оселі! Хай підтримують та надихають рідні люди, розуміють та
допомагають колеги, минають негаразди. Нехай життя повниться мудрістю, енергією,
натхненням та радістю сьогодення.

З повагою та найкращими побажаннями,
редакційна колегія
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО
ІНСТИТУТУ ПРАВА (ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)

УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут права (юридичний
факультет) починає свій відлік з 1995 року, коли в
Ірпінському індустріальному коледжі було відкрито
відділення «Правознавство», де здійснювалася
підготовка молодших спеціалістів. Завідуючим
відділення було призначено кандидата юридичних наук,
доцента Григорія Михайловича Самілика.

За пропозицією Міністерства фінансів України,
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня
1996 року № 30 було ліквідовано Ірпінський
індустріальний коледж і на його базі створений
Український фінансово-економічний інститут, у складі
якого був створений юридичний факультет.

Наказом ректора від 23.02.1996 деканом юридичного факультету було призначено кандидата
юридичних наук, доцента Григорія Михайловича Самілика, який займав цю посаду до серпня
2002 року. Заступником декана з організаційно-методичної роботи було призначено Тетяну
Яківну Цимбал, а з навчально-виховної роботи – Лесю Анатоліївну Савченко.

У подальшому факультет очолювали:
– з серпня 2002 року по березень 2005 року – доктор юридичних наук, професор Леся

Анатоліївна Савченко;
– з вересня 2005 року по лютий 2006 року – кандидат юридичних наук, доцент Любов

Михайлівна Касьяненко;
– з лютого 2006 року по грудень 2006 року – кандидат юридичних наук, доцент Тетяна

Миколаївна Барабаш;
– з грудня 2006 року по грудень 2011 року керівництво факультетом знову здійснював

кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Григорій Михайлович Самілик;
– з грудня 2011 року по вересень 2014 року – кандидат юридичних наук, доцент Михайло

Олексійович Мацелик;
– з вересня 2014 року по вересень 2016 року деканом юридичного факультету (з травня

2015 року – директором Навчально-наукового інституту права) – доктор юридичних наук,
професор Віктор Володимирович Назаров.

З вересня 2016 року до нині Навчально-науковий інститут права очолює доктор юридичних
наук, професор, заслужений юрист України Василь Васильович Топчій.

Заступниками директора призначено: з навчальної та методичної роботи – кандидата
юридичних наук, доцента Олену Анатоліївну Калганову; з наукової роботи – кандидата
юридичних наук Наталію Анатоліївну Жерж; з виховної та профорієнтаційної роботи –
старшого викладача Катерину Вікторівну Глущенко; з адміністративної та організаційної
роботи – кандидата юридичних наук, доцента Ігоря Васильовича Грицюка.
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У різні роки на факультеті працювали видатні вчені-юристи: доктор юридичних наук,
професор Володимир Петрович Бахін, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист
України, академік Академії правових наук України Лідія Костянтинівна Воронова, доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України Іван Пантелійович Голосніченко,
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, член-
кореспондент Академії правових наук України Ігор Петрович Лановенко, доктор юридичних
наук, професор, заслужений юрист України Віталій Костянтинович Лисиченко, доктор
юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василь Григорович
Лихолоб, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент
Національної академії правових наук України Ніна Романівна Нижник, доктор юридичних
наук, професор Ісаак Якович Фрідман, кандидат юридичних наук, доцент Станіслав Гнатович
Новиков, кандидат юридичних наук, доцент Євген Сергійович Шацький, старші викладачі
Павло Васильович Карпунчев, Петро Ісаакович Тіщенко та інші.

На сьогодні у складі інституту функціонує 7 кафедр, працює 20 докторів наук та 65 кандидатів
наук. Забезпечується робота 2 спеціалізованих вчених рад: Д 27.855.02 з правом проведення
захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата юридичних наук зі
спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право», головою якої є доктор юридичних наук, професор Т. В. Білоус; К 27.855.03 з правом
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі
спеціальностей 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»
і 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність», головою якої є доктор юридичних наук, професор В. В. Топчій. На базі кафедри
кримінального процесу та криміналістики в інституті видається фаховий журнал
«Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)»
(накази Міністерства освіти та науки України від 21.12.2015 № 1328; від 22.12.2016 № 1604).
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Кафедра теорії права та держави

Кафедра була створена 1 вересня 1997 року в
результаті поділу кафедри загальноправових
дисциплін, яка була заснована на юридичному
факультеті у 1995 році. З початку становлення її
очолював на той час кандидат юридичних наук
Петро Васильович Цимбал.

Протягом 1998–2000 рр. кафедру очолював
кандидат юридичних наук, доцент Олег Сергійович
Панченко. З 2001 по 2006 рр. завідувачем кафедри
був кандидат юридичних наук, доцент, заслужений

юрист України Григорій Михайлович Самілик, який одночасно займав посаду декана
юридичного факультету. Протягом 2006–2010 рр. кафедру очолював кандидат юридичних
наук, доцент Леонід Прохорович Самофалов. У період з 2010 по 2014 рр. завідувачем кафедри
була кандидат юридичних наук, доцент Олена Анатоліївна Калганова. З 1 вересня 2014 року і
до сьогодні кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Анатолій Євгенійович Шевченко. Заступником завідувача кафедри з навчально-
методичної роботи є кандидат юридичних наук, доцент С. В. Кудін; з наукової роботи та фахової
підготовки – кандидат юридичних наук, доцент Л. В. Гапоненко.

Викладання дисциплін забезпечують викладачі: доктор юридичних наук, професор
А. С. Захарчук; доктор історичних наук, доцент, професор кафедри В. О. Доценко; кандидат
юридичних наук, доцент В. О. Сердюк; кандидат юридичних наук, доцент А. В. Старостюк;
кандидат юридичних наук, доцент Т. В. Линник; кандидат історичних наук, доцент
М. М. Корінний; кандидат юридичних наук Д. Л. Вітюк; ст. викладач А. М. Талах та асистент
І. В. Чорна.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», другого (магістерського) рівня знань 08
«Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Правове регулювання діяльності державного
апарату та органів місцевого самоврядування» та третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти «доктор філософії» (PhD) галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». З метою
забезпечення підготовки фахівців наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»
(наукова спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових
вчень) на кафедрі відкрито докторантуру.
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Кафедра кримінального процесу та криміналістики

1 вересня 1998 року на юридичному факультеті
Українського фінансово-економічного інституту
було створено кафедру кримінального права,
процесу та криміналістики, яку очолював на той
час кандидат юридичних наук Петро Васильович
Цимбал.

1 вересня 2015 року на базі кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики
було створено дві кафедри – кафедру
кримінального процесу та криміналістики і
кафедру кримінального права та кримінології.

Завідувачем кафедри кримінального процесу та криміналістики був обраний доктор
юридичних наук, професор, заслужений юрист України Петро Васильович Цимбал, який її
очолює по теперішній час. Заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
є кандидат юридичних наук, доцент О. В. Сіренко; з наукової роботи та фахової підготовки –
кандидат юридичних наук Л. В. Омельчук.

На кафедрі на постійній основі працюють доктор юридичних наук, професор В. В. Лисенко;
кандидат юридичних наук, доцент Л. А. Гарбовський; кандидат юридичних наук, доцент
І. В. Грицюк, кандидат юридичних наук, доцент В. І. Завидняк; кандидат юридичних наук,
доцент О. А. Калганова; кандидат юридичних наук, доцент Н. С. Козак; кандидат юридичних
наук, доцент Н. А. Лугіна; кандидат юридичних наук, доцент О. П. Мілевський; кандидат
юридичних наук, доцент Т. П. Яцик; кандидат юридичних наук, доцент кафедри А. Б. Антонюк;
кандидат юридичних наук, доцент кафедри А. М. Лазебний; кандидат юридичних наук, доцент
кафедри О. В. Линник; кандидат юридичних наук, доцент кафедри О. М. Ляшук; кандидат
юридичних наук, доцент кафедри М. М. Фрідман-Козаченко.

У розбудові кафедри брали участь такі видатні вчені-криміналісти, як: доктор юридичних
наук, професор Володимир Петрович Бахін; доктор юридичних наук, професор, заслужений
юрист України Віталій Костянтинович Лисиченко; доктор юридичних наук, професор Ісаак
Якович Фрідман.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Кримінально-правова та
кримінальна процесуальна діяльність», другого (магістерського) рівня знань 08 «Право»
спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої
та адвокатської діяльності» та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «доктор
філософії» (PhD) галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». З метою забезпечення
підготовки фахівців наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (наукова
спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність) на кафедрі відкрито докторантуру.

Викладачі, аспіранти та докторанти мають можливість публікуватися у фаховому виданні
Університету ДФС України «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика)», який заснував та є головним редактором професор П. В. Цимбал.



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

15

Кафедра фінансового права

1998 року під керівництвом кандидата
юридичних наук, доцента М. О. Бондаренка була
створена кафедра адміністративного, фінансового
та податкового права.

1999 року правонаступником кафедри
адміністративного, фінансового та податкового
права стала кафедра фінансового та
адміністративного права. 2001 року
правонаступником кафедри фінансового та
адміністративного права стала кафедра

фінансового права, яку очолила на той час кандидат юридичних наук, доцент, а з часом
доктор юридичних наук, професор Л. А. Савченко У 2007–2008 рр. кафедру очолював доктор
юридичних наук, професор В. К. Шкарлупа.

З 2008 року до сьогодні кафедру фінансового права очолює доктор юридичних наук,
професор Любов Михайлівна Касьяненко. Заступниками завідувача кафедри з навчально-
методичної роботи є доктор юридичних наук, доцент Ю. І. Аністратенко та старший викладач
М. В. Керечанин; з наукової роботи та фахової підготовки – старший викладач
Т. В. Забучинська.

На кафедрі працюють на постійній основі доктор юридичних наук, професор, заслужений
юрист України, член-кореспондент Академії наук з державного управління В. Т. Білоус; доктор
юридичних наук, доцент О. О. Бригінець; кандидат юридичних наук, доцент, заслужений
економіст України А. В. Цимбалюк; кандидат юридичних наук, доцент Н. І. Атаманчук; кандидат
юридичних наук, доцент А. В. Гарбінська-Руденко; кандидат юридичних наук, доцент
О. П. Мельник; кандидат юридичних наук, доцент О. М. Мельник; кандидат юридичних наук,
доцент Л. О. Нікітіна; кандидат юридичних наук, доцент О. О. Сластьоненко; кандидат
юридичних наук, доцент О. В. Шакірова; кандидат юридичних наук, доцент Т. Б. Шолкова;
кандидат юридичних наук В. М. Ковтун; кандидат юридичних наук В. М. Свириденко; кандидат
юридичних наук Г. М. Стріяшко; кандидат юридичних наук Т. В. Субіна; старші викладачі
Т. О. Білько та Ю. О. Фоменко.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Податковий юрист», другого
(магістерського) рівня знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Правове
забезпечення фінансової безпеки держави» та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
«доктор філософії» (PhD) галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». З метою
забезпечення підготовки фахівців наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»
(наукова спеціальність 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право») на кафедрі успішно діє докторантура.
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Кафедра цивільного права та процесу

Була створена як кафедра цивільно-правових
дисциплін у 1998 році, яку очолив кандидат
юридичних наук, доцент Микола Олексійович
Бондаренко. 2000 року завідувачем кафедри
цивільно-правових дисциплін став кандидат
юридичних наук, доцент Володимир Фадейович
Усенко. 2005 року до кафедри цивільно-правових
дисциплін була приєднана кафедра міжнародного
права і кафедра почала носити назву кафедра
цивільного та міжнародного права, яка проіснувала
до 2006 року. З 2006 по 2011 роки кафедру

цивільного та міжнародного права очолював кандидат юридичних наук, доцент Григорій
Григорович Забарний. З 2006 по 2007 роки кафедра носила назву цивільно- та господарсько-
правових дисциплін. 2007 року у зв’язку із створенням кафедри господарсько-правових
дисциплін кафедрі повернули назву цивільно-правових дисциплін. З 2011 по 2016 роки кафедру
очолював кандидат юридичних наук, доцент Іван Іванович Шемелинець. 2015 року внаслідок
структурних перетворень в університеті та створенням на базі юридичного факультету
Навчально-наукового інституту права кафедра отримала назву цивільного права та процесу.

З 2016 року по сьогодні кафедру цивільного права та процесу очолює доктор юридичних
наук, старший науковий співробітник Ірина Василівна Чеховська. Заступником завідувача
кафедри з наукової роботи та фахової підготовки є кандидат юридичних наук, доцент
С. О. Іванов; з навчально-методичної роботи – старший викладач Н. В. Лаговська.

Сьогодні викладання дисциплін забезпечують доктор юридичних наук, доцент
Н. В. Никитченко; доктор юридичних наук, професор А. М. Новицький; доктор юридичних
наук, доцент Н. Б. Новицька; кандидат юридичних наук Т. Й. Білоус; кандидат юридичних
наук, доцент А. Г. Дідук; кандидат юридичних наук С. В. Дяченко; кандидат юридичних наук,
доцент Л. А. Князька; кандидат юридичних наук, доцент О. Є. Костюченко; кандидат юридичних
наук, доцент Л. Д. Менів; кандидат юридичних наук А. О. Мілевська; кандидат педагогічних
наук, доцент О. М. Обривкіна; кандидат юридичних наук, доцент Ю. Ю. Рябченко; кандидат
юридичних наук Л. О. Самілик; кандидат юридичних наук С. В. Фетисова; старші викладачі
М. Л. Рогань-Левицька, Ю. М. Савелова та Л. Г. Ткаченко.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Правове забезпечення
приватно-комерційної діяльності», другого (магістерського) рівня знань 08 «Право»
спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Охорона та захист цивільних прав», «Цивільно-правове
забезпечення охорони здоров’я».
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Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Кафедра міжнародного права, яку свого часу
очолила кандидат юридичних наук, доцент
Л. О. Тимченко, була створена 1 жовтня 2001 року.
2005 року у зв’язку з реорганізацією університету
роботу кафедри було призупинено. Враховуючи, що
міжнародно-правове регулювання стало охоплювати
більшу сферу суспільних відносин, у лютому
2011 року на підставі рішення Вченої ради
університету кафедра продовжила свою діяльність під
керівництвом кандидата юридичних наук, доцента
Л. О. Тимченко до 2015 року.

З 2016 року до сьогодні кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства
очолює кандидат юридичних наук, доцент

 Марина Василівна Глух. Заступником завідувача кафедри є старший викладач
А. Ю. Бабенко.

Викладання дисциплін кафедри забезпечують кандидат юридичних наук, кандидат
історичних наук, доцент М. Ф. Анісімова; кандидат юридичних наук, доцент П. О. Селезень;
кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України Т. Я. Цимбал; кандидат
юридичних наук, доцент Н. Г. Яцишин; старші викладачі К. В. Глущенко та О. А. Павлюх.

Нині науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують підготовку здобувачів вищої
освіти за бакалаврським і магістерським рівнями спеціальності 081 «Право». За другим рівнем
освіти кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією «Організаційно-правові
механізми європейського співробітництва в економічній сфері».

2017 року кафедра отримала ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти за бакалаврським рівнем спеціальності 293 «Міжнародне право», що
надасть новий поштовх розвитку кафедри.

2015 року завдяки зусиллям кафедри університетом підписаний Меморандум про
співпрацю з українським відділенням Міжнародної податкової асоціації International Fiscal
Association (IFA).
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Кафедра господарського права та процесу

У травні 2007 року було створено кафедру
господарсько-правових дисциплін, яку очолив
кандидат юридичних наук, доцент Михайло
Олексійович Мацелик. У травні 2015 року кафедру
господарсько-правових дисциплін було
перейменовано в кафедру господарського права
та процесу. З лютого 2016 року по сьогодні кафедру
очолює доктор юридичних наук, доцент Тетяна
Олександрівна Мацелик. Заступниками завідувача
кафедри з навчально-методичної роботи є кандидат

юридичних наук К. Б. Починок; з наукової роботи та фахової підготовки – старший викладач
О. І. Боднарчук.

Навчальну, наукову та виховну роботу забезпечує висококваліфікований професорсько-
викладацький колектив, серед яких: доктор юридичних наук, доцент О. Г. Боднарчук; доктор
юридичних наук, доцент С. П. Позняков; кандидат юридичних наук, доцент А. П. Гаврилішин;
кандидат юридичних наук, доцент Л. В. Мілімко; кандидат юридичних наук, доцент
О. Ю. Минюк; кандидат юридичних наук, доцент А. О. Яфонкін; кандидат юридичних наук,
доцент О. В. Онишко; кандидат юридичних наук, доцент В. В. Савчак; кандидат юридичних
наук, доцент кафедри А. С. Макаренко; старший викладач О. П. Білько; асистент Д. В. Воротний.

Кафедрою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)
рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Правове забезпечення
приватно-комерційної діяльності», другого (магістерського) рівня знань 08 «Право»
спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Управління господарсько-правовою діяльністю».
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Кафедра кримінального права та кримінології

1 вересня 2015 року за ініціативою доктора
юридичних наук, професора, заслуженого юриста
України Василя Васильовича Топчія було
започатковано кафедру кримінального права та
кримінології, яку нині очолює кандидат юридичних
наук, доцент Галина Василівна Дідківська.
Заступниками завідувача кафедри з навчально-
методичної роботи є кандидат юридичних наук,
доцент Т. О. Мудряк; з наукової роботи та фахової
підготовки – кандидат юридичних наук, доцент
кафедри В. А. Шкелебей.

Викладання дисциплін кафедри забезпечують доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України В. В. Топчій; доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України І. Г. Богатирьов; доктор юридичних наук, старший науковий
співробітник О. І. Богатирьова; доктор юридичних наук, професор В. А. Мисливий; кандидат
юридичних наук, професор В. І. Антипов; кандидат юридичних наук, доцент, заслужений
юрист України Г. М. Мамка; кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України
Г. М. Самілик; кандидат юридичних наук, доцент Л. О. Винниченко; кандидат юридичних наук,
доцент кафедри Н. А. Жерж; кандидат юридичних наук, доцент кафедри Т. М. Супрун.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Кримінально-правова та
кримінальна процесуальна діяльність», другого (магістерського) рівня знань 08 «Право»
спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Кримінально-правове та кримінологічне
забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» та третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти «доктор філософії» (PhD) галузі знань 08 «Право» спеціальності
081 «Право». З метою забезпечення підготовки фахівців наукового рівня вищої освіти за
спеціальністю 081 «Право» (наукова спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право) на кафедрі відкрито докторантуру.

Кафедра кримінального права та кримінології є осередком Громадської організації
«Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Київській області.
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попытка определить факторы и события, которые повлияли на выбор русскими князями
собственных моделей государственного развития в средине ХІІІ века.

Ключевые слова: князь, цивилизация, Александр Невский, Данило Романович, Северо-
Восточная Русь, Галицко-Волынское княжество.

In the article on the basis of monographic and periodical literature analysis were made
attempts to identify the factors and events that influenced the choice by Rus  princes own models
of the state development in the middle of the thirteenth century.

Keywords: Prince, civilization, Olexandr Nevsky, Danylo Romanovych, North-Eastern Rus,
Galicia-Volyn principality.



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

21

Перед українськими державцями завжди стояло питання вибору моделі розвитку
державних інституцій, моделі цивілізаційного напряму розвитку народу, держави, нації. Ще
перші руські князі вибирали між норманізмом, понтізмом чи степовим ордизмом. На початку
ХІІІ ст., коли Київська Русь припинила своє існування, руські князі опинились знову на
цивілізаційному роздоріжжі. Перед ними знову постало питання пошуку союзників і моделі
державно-правового розвитку. Нащадки перших рюриковичів – Данило Романович Галицький
та Олександр Ярославович Невський, обрали власну модель цивілізаційно-державного
напряму розвитку. Модель, яка стала концентрованим виразом їхніх політико-державних ідеалів
та ідеалів тогочасної політичної еліти Русі. Вибір цивілізаційно-державницької моделі розвитку
зумовив усю подальшу цивілізаційну історію Південно-Західної та Північно-Східної Русі.
Дослідження державницьких ідей та політична історія ХІІІ ст. має кількасотлітню історію. Ще
руські літописи переповідають нам про трагічні і славетні події з історії ХІІІ ст. Згодом
державницька історія Галицько-Волинського князівства знайшла своє продовження в козацьких
літописах, роботах представників народницької школи, працях націонал-державників, істориків
радянської доби та знаходить своє продовження у працях наших сучасників. За іншим
напрямом розвивалося літописання та подальша історіографія Північно-Східної Русі –
Московії – Російської імперії – Радянського Союзу. У Північно-Східних русичів з’явилися свої
герої, своя власна державницька ідеологема, в основі якої лежав візантійський понтизм та
татарський ордизм. Імперська ідеологема лягла в основу праць російських істориків ХІХ –
початку ХХ ст., а згодом була використана більшовиками для формування історичної пам’яті
радянського народу.

Середина ХІІІ ст. у державницькому плані окреслила контури двох державницьких проектів –
українського і російського. Вона остаточно роз’єднала представників правлячої династії
Рюриковичів. Князі та їхні піддані розпочали власну державницьку історію. Тому метою нашої
статті є спроба визначити фактори та події, які вплинули на вибір руськими князями власних
моделей державного розвитку.

Упродовж ХІІ ст. Києво-Руська держава перетворюється на своєрідну конфедерацію
земель, кожна з яких жила своїм власним політичним життям.  Інтегруючими чинниками
залишалися спільна для всіх земель династія, номінальне старійшинство руських князів та ідея
єдності Руської землі перед зовнішніми загрозами, передусім з боку кочового Степу [1, с. 41].
У ХІІ ст. намітилися два напрями розвитку руської державності: Західний (феодально-
контрактний) – проєвропейський та Східний (абсолютистський) – провізантійський. Перший
набув поширення в Південно-Західній та Південній Русі, другий розвивався у «дикій» угро-
фінській Північно-Східній Русі. Навала монголів, якої зазнала Русь у 1237–1240 рр., відкрила
нову епоху в державницькій історії східних слов’ян. На думку більшості істориків, монгольська
навала – це перехрестя, на якому російська історія пішла одним шляхом, а історія України і
Білорусі – іншим [2, с. 56]. Основним чинником розходження раніше єдиної династії
Рюриковичів став вибір напряму власного розвитку – напрям державно-правового і
цивілізаційного будівництва.

Осердям нових державницьких проектів на руїнах колишньої могутньої східноєвропейської
імперії стали Галицько-Волинське та Ростово-Суздальське князівства. Їхні очільники – Данило
Романович та Олександр Ярославович – визначили напрями цивілізаційного розвитку
підконтрольних їм територій.
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Русь у другій половині ХІІІ ст. певний час залишалась у кордонах цивілізаційно-
державницького вибору, який свого часу зробив князь Володимир Великий. Комбінація
базових елементів, на яких трималася держава Рюриковичів та тогочасна суспільна організація,
суттєвих змін не зазнала. Держава та її інститути залишалися виведеними за межі існуючого
правового поля і залежали від волі князя. Втручання знатних бояр в управління державою
викликало у представників правлячої династії вкрай негативну реакцію і спричиняло постійні
конфлікти у князе-боярському середовищі.

Маючи зовнішнього ворога в особі монголів, угорців, поляків і тевтонців, а також
внутрішнього ворога династії – місцевого родовитого боярства, і князь Олександр, і князь
Данило опинились перед вибором моделі подальшої еволюції власних князівств і князівського
інституту. Тобто князі мали провести свого роду кореляцію цивілізаційного вибору розвитку
Русі в подальші десятиліття. Кореляційні зміни стосувались меж застосування сили щодо
підконтрольного князям населення, суб’єктів, які вправі її застосовувати, подальший розвиток
православ’я і сакрально-релігійне обґрунтування повноважень князя та інших владних
суб’єктів. Новації обумовлювались потребами консолідації розрізнених територій,
централізацією влади та можливостям протидії монгольському пануванню. Причому зміни
супроводжувались ревізією візантійського релігійного наповнення князівської владної моделі,
яка існувала на Русі. Якщо Данило вибрав західну модель еволюції держави і суспільства, то
Олександр зробив свій вибір на користь монгольського централізованого самодержавства. У
результаті і в Галицько-Волинській Русі, і в Північно-Східних князівствах сформувалася власна
модель держави, яка визначила розвиток територій на століття вперед.

Ставка Олександра Невського на союз з Ордою не була його особистим вибором. Його
попередники, нащадки Володимира Мономаха, сина грецької царівни, виступали проти
західного європейсько-латинського вектора розвитку. Вони активно реалізовували
провізантійську (понтійську) політику. Цьому сприяли грецькі священики, яким була надана
можливість «цензурувати» ідеологічну діяльність Печерського монастиря. Очевидно, жорсткої
фільтрації на догоду Візантії зазнали і згадки про королівську титулатуру старокиївських
володарів. Візантія активно підтримувала володимиро-суздальських князів у їхній антикиївській
політиці і виявилась натхненником погрому Києва князем Андрієм Боголюбським у 1169 р.
Погром Києва мав за мету не просто захоплення столиці Русі, що траплялося раніше, але його
приниження новим політичним організмом, що будувався на інших суспільно-політичних
засадах [3, с. 73]. Андрій розпочав створення сильної князівської владної моделі, де стосунки
між князем і місцевими боярами-дружинниками ґрунтувалися б не на договірних сюзеренно-
васальних відносинах, які панували в тогочасній Європі та Київській Русі, а на відносинах пана
і його холопа-слуги. У Північно-Східній Русі з її переважно фіно-угорським населенням і
прийшлими князями та боярством не могло сформуватися впливової земельної феодальної
верхівки. Князю не потрібно було будувати стосунки з власним оточенням, застосовуючи
європейську договірно-правову модель. Крім того, регіон не мав мережі сильних і економічно
розвинених міст, які б могли протидіяти посиленню князівського абсолютизму. Андрію
Боголюбському не вдалося поширити на регіон одноосібну князівську владу, але його
наступники – володимиро-суздальські князі рухались у напрямі побудови держави, де б кожна
особа, незалежно від її соціального статусу, була б абсолютно безправною у стосунках з
князем-деспотом. Провал у середині ХІІ ст. понтійського проекту зумовив пошук нової моделі
стосунків князя і його народу. Поява на Русі монголів у середині ХІІІ ст. поклала початок
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новому ординському державно-владному проекту. Вибір східного ординського шляху з його
абсолютною деспотією був вибором північно-східних князів – володимирський стіл у
зазначений період займав батько Олександра Невського Ярослав Всеволодович. Він визнав
себе данником монголів. Питання, яке перед ним стояло, полягало не в тому, що обирати –
незалежність чи втрату суверенітету. Питання було в площині, кому поступитися
суверенітетом – монголам, литовцям, полякам чи Лівонському ордену. Олександр, а з ним і
Північно-Східна Русь, обрав монголів [4, с. 126]. Покровительство монголів передбачало і
вибір напряму державного розвитку, еволюції суспільства, свого роду це був цивілізаційний
вибір. Олександр Невський у 1248 р. не прийняв пропозицію папи про спільний військовий
союз для війни з монголами. Він зробив ставку на більш зрозуміліших монголів, які чимось
нагадували йому половців, з якими тісні стосунки мали його попередники – Юрій Долгорукий
та Андрій Боголюбський. Останні мріяли про централізацію влади і про власний статус на
рівні візантійського імператора. Олександр був переконаний у правильності власного вибору.
Поступаючись переважаючій силі, Олександр сам очолив колоніальну владу над місцевим
населенням, ставши намісником більш сильних колонізаторів – монголів. Але виконання
покладених на нього функцій не вимагало відмови від попередньої владної моделі, яку
сформували його пращури. Навпаки, позиції князя посилювались, це була поступка
суверенітетом на користь абсолютизації і посилення одноосібності влади князя [4, с. 129].

Його розправа над повсталими проти татар новгородцями і примушення їх сплати данини
Орді, підтримка монгольських військ у придушенні виступу свого брата Андрія, який правив
до Олександра у Володимирі й орієнтувався на Захід, втеча в Орду під час антитатарського
повстання 1262 р. – усе це свідчить про те, що руський князь розглядав свою владу над
руськими (точніше – над окупованими Рюриковичами фіно-угорськими) племенами як
протекцію влади Орди, а силу Орди – як основне джерело власної владної сили [4, с. 127].
Цивілізаційний вибір володимиро-суздальських князів призвів до формування в Північно-
Східній Русі деспотичної, централізованої ординсько-візантійської московської державності.
Її підтримували й ортодоксальні православні ієрархи, які були обласкані монгольськими ханами
та підтримували їхню політику і державність.

Данило Романович, навпаки, обрав західний варіант розвитку слов’янської цивілізації та
держави. Цивілізаційний вибір, здійснений князем, відбувся не на пустому місці. Галицько-
Волинська земля мала власну особливу державницьку традицію, яка склалася упродовж ХІІ ст.
Як пише М. Костомаров, князь у Галичині був обмежений у своїй владі місцевим віче, у
якому першу скрипку відігравали місцеві бояри. Вони зосередили у своїх руках земельні
ресурси і реалізовували свою могутність за допомогою демократичного інституту – віче.
Галицькі князі настільки залежали від віче, що воно втручалось не тільки у вирішення питань
внутрішнього і зовнішнього життя князівства, але і в особисте життя князя. Яскравий приклад
події пов’язаний із князем Ярославом Осмомислом та його наступником князем Володимиром
[5, с. 53]. Маючи сильних суперників у Галичині, волинські князі, із яких походить Данило
Галицький, у власній вотчині опирались на місцевих бояр-дружинників, які всіляко
підтримували власного князя. У Волинському князівстві у ХІІ ст. сформувалась європейська
модель князе-боярських стосунків, в основі якої лежало договірне право та васальні земельні
відносини. Це дозволяло волинським князям боротися за Галичину, а у 1198 р. і об’єднати
князівства під владою Волинської династії Мстиславичів.
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Роман Мстиславич з метою відновлення політичної єдності Русі 1203 р. запропонував
проект «доброго порядку» щодо перебудови всієї системи влади на Русі. Згідно з текстом
проекту, який розіслав Роман, київського князя мали обирати князі найбільш впливових земель
Русі. Тобто у випадку смерті київського князя його наступника обирають шість перших у
державі князів: суздальський, чернігівський, галицький, смоленський, полоцький і рязанський.
Князі зобов’язувалися не чинити нападів на волості інших, а у випадку такого нападу колективно
приборкувати винуватця [6, с. 158]. Щоб припинити поділ цих самих земель, запроваджувалася
примогенитура (майорат) у спадкуванні – владу князя успадковував тільки один, причому
старший син. Усе це, на думку Романа, повинно було забезпечити цілісність держави і безпеку
її кордонів [7, с. 288]. Запропонований князем спосіб виборів монарха і спадкування княжого
столу нагадував тогочасну практику обрання німецького короля на з’їздах князів.

Реальним же наслідком інтеграційних заходів князя Романа стало об’єднання в 1199 р.
Волинської і Галицької земель у єдине державне утворення та оволодіння 1201 р. Києвом.
Таким чином, Роман Мстиславич фактично зробився великим князем київським. Його у
літописах називали «великим князем самодержцем всієї Руської землі», а в латиномовних
джерелах як «Regnum Russiae», що відображає погляд на державу Романовичів як
безпосереднє продовження Київської держави, а також прагнення володарів галицького столу
об’єднати під своєю владою всі руські землі і, в першу чергу, здобути контроль над Києвом [1,
с. 43].

1204 року папа Інокентій ІІІ запропонував Роману королівську корону. Це мало
символізувати визнання за князем королівського статусу і права для його нащадків називати
себе володарями Русі. У листі папи Інокентія ІV до великого магістра Тевтонського ордену від
22 січня 1248 р. Данило титулується «достойним королем Русі», тоді як Олександр Невський
«шляхетним мужем, князем суздальським». Титулування Данила королем Русі ще до
отримання ним королівської корони від папи у 1253 р. свідчить, що він дістав визнання своєї
королівської гідності внаслідок права успадкування [3, с. 76]. Про акцептацію європейським
світом королівської титулатури галицько-волинського володаря, незважаючи на відхилення
ним королівської корони від папи, свідчить те, що він увійшов у європейську державно-
політичну термінологію як «Роман король Русі» [3, с. 75]. Сусідніх польських володарів
подібними титулами того часу не величали.

Однак князь Роман прагнув не тільки об’єднати Руські землі, але і втручався у
загальноєвропейську політику. Французький хроніст ХІІІ ст. Альберік сповіщає, що Роман
пішов через Польщу до Саксонії, зустрівся з братами Лешком і Конрадом і був ними забитий.
На підставі цього повідомлення історики висунули припущення, що галицько-волинський
князь втрутився в суперництво за корону Германської імперії. Висловлювалась думка, що
зіткнення Галицько-Волинського князівства з Малопольщею було викликане невдоволенням
Романа Мстиславича тим, що Лешко Білий і Конрад почали виходити з-під його впливу [6,
с. 160]. Несподівана смерть князя 1205 р. зупинила прагнення об’єднання руських князівств і
створення на Русі подібного до Германської імперії державного утворення.

Нащадок Романа продовжив батьківську політику. 1219 року Данило Романович досяг
18-ліття, одружився з донькою щойно посадженого в Галичі польським князем Лєшком
Мстислава Мстиславича (Удалого) і став самостійно правити. Одразу розпочав Данило і
діяльність щодо збирання втрачених батьківських володінь. На кінець 20-х рр. ХІІІ ст. князь
об’єднує під своєю зверхністю майже всю Волинь. Останнім 1234 р. приєднує Белзьке удільне
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князівство [8, с. 25]. У 30–40 рр. ХІІІ ст. князь приєднав Галичину і поширив свій вплив на Схід,
приєднавши Пінську та Київську землі. Одночасно князь прагнув реалізовувати незакінчений
батьківський проект інтеграції Руського князівства до Західної цивілізації.

Данило Галицький, обираючи західний вектор розвитку, орієнтувався на сформовані
всередині князівства і його західних сусідів своєрідну князівсько-боярську традицію, в основі
якої лежали контрактно-договірні стосунки між князем, боярами і його дружинниками. Сильна
місцева Галицька боярська верхівка тяжіла до європейського феодалізму з його договірно-
правовими регуляторами. О. Субтельний свідчить: «Галицькі бояри були найбільш
свавільними, багатими й могутніми на всіх руських землях. Вплив цієї аристократії був
настільки всепроникним, що Галичину часто вважають ідеальним зразком олігархічного
правління на Русі, який поряд з республіканським Новгородом та абсолютиським
Володимиром і Москвою являв собою третій різновид політичного устрою Київської держави.
На думку радянських вчених, винятково велика влада галицьких бояр значною мірою
пояснюється їх походженням. На відміну від бояр в інших князівствах, де вони здебільшого
походили з княжої дружини, галицька аристократія, очевидно, розвинулася з місцевої племінної
знаті. І свої маєтки вона дістала не від князя, як це водилося, а узурпувавши общинні землі.
Прийшовши сюди, перші Рюриковичі наштовхнулися на аристократію, що вже добре
вкорінилася і була готова обстоювати власні інтереси» [9, с. 63]. Влада бояр спиралася і на
розвинений у регіоні видобувні промисли. Місцеві бояри мали монополію на видобуток солі
і торгівлю нею. Це дозволяло боярству вести активну незалежну політику у стосунках з
місцевими князями і сусідніми державцями. Маючи в особі місцевого боярського олігархату
сильного суперника, князь Данило вимушений був використовувати у стосунках з ним досвід
західних сусідів, які вимушені були також боротися із сильними феодалами. Ставка робилась
на формуванні служивого боярства, тобто вихідцях з власної дружини князя та на посиленні
міст, які мали, отримавши від князя певні привілеї, допомагати йому у боротьбі з власними
феодалами.

Отже, ідея абсолютної надзаконної божественної сили, до якої тяжіли володимиро-
суздальські князі і яка реалізовувалась в ординській владній моделі, в Галицько-Волинському
князівстві не могла бути реалізована. Хоча князь на Галицько-Волинській землі в окремі періоди
вважався «самодержцем», тобто необмеженим правителем, фактично він залежав від
боярства, яке всіма силами прагнуло обмежити його владу, використовуючи князя водночас
як знаряддя для охорони власних інтересів. Бояри, які були великими землевласниками,
підтримували князівську владу настільки, наскільки вона була виразником їхніх інтересів у
боротьбі із селянами і міщанством. Тому князівсько-боярська традиція Південно-Західної
Русі не могла бути вбудованою у монгольську державно-владну модель розвитку. При
існуванні впливового й амбіційного боярства князь не міг перенести у своє володіння
ординську модель управління. Для цього потрібна була присутність монголів, які б своєю
силою могли забезпечити князю абсолютну владу. Однак монголи були далеко. Ординці не
встановили в Галицько-Волинській Русі владу власних намісників-баскаків, управлінські
функції виконував, власне, князь Данило. М. Ф. Котляр робить припущення, що ординців
стримувала близькість руських земель до країн Заходу, які зберігали величезну економічну і
військову потугу. Мабуть, Батий пам’ятав про поразку, якої зазнали його орди від чеських
важкоозброєних рицарів у 1241 р. [8, с. 26]. За таких обставин робити ставку на монголів і
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виплату данини Орді для Данила Романовича було рівнозначним політичному самогубству і
втраті власних позицій у стосунках з польськими та угорськими володарями.

Візит в Орду і повернення назад з правом на князювання (ярликом) значно посилило
позиції Данила і надало йому можливість розбудовувати власну державу. Князь став
федератом хана: він мусив висилати власне військо до монгольських походів, але регулярної
данини, супроводжуваної переписом населення, не платив [10, с. 104]. Тобто Данило
Романович отримав можливість самостійно від ординців розвивати економіку краю та
проводити незалежну зовнішню і внутрішню політику. На запрошення князя, а може і
самостійно до Галицько-Волинської Русі приїздили німецькі, польські ремісники, а також
русичі із прикордонних з Ордою земель. Політика князя чимось нагадувала політику тогочасних
польських та чеських князів, а також угорських королів. У ХІІІ ст. люди були багатством,
оскільки земля без них – а її не бракувало – не мала вартості. Розуміючи це, князь Данило
намагався створити для переселенців-колоністів привабливі умови. Колоністи мали наповнити
міста краю вправними майстрами, а в сільську місцину принести прогресивніші
сільськогосподарські техніки.

Одночасно з переселенцями проникають і деякі елементи західного права, яких не було в
інших князівствах Русі. Німецькі колоністи започаткували організацію міського
самоврядування, більш відомого як магдебурзьке право. Спочатку воно стосувалося лише
німецького населення, а потім поширилося на всіх міщан [11, с. 73]. «Німецьке право» принесло
й особливу організаційну модель міської громади, яка поступово ставала самостійною і
незалежною від князівської адміністрації. Запровадження міського самоуправління
супроводжувалося прибуттям значних мас поселенців і кардинально новими соціально-
економічними перетвореннями. Така модель несла із собою особисту свободу для міщан,
регулювання їхніх повинностей, а також просторову перебудову міст та правову автономію.
Цей процес у джерелах називався локацією і супроводжувався наданням локаційних привілеїв.
Тобто відбувалося закладення нового міського поселення, видозмінювалось існуюче місто,
або існуюче поселення отримувало міське право і починало виконувати функцію міста, що
відділяло його від довколишніх сіл [12, с. 37].

На відміну від Олександра, князь Данило продовжує й антиординську діяльність. Для
нього ординці – перші вороги християнського світу, поганці, «бєзбожніи моавитянє, рекомыи
ттаровє», які вторглися в руські землі. У літописному повідомленні про напад Батия на руські
князівства у 1237–1240 рр. монголи фігурують не лише як «иноплємєньныхь», а й як «безбожніи
измаилтянє», «безбожныхь» і «поганыхь татарь». На відміну від Північно-Східних Рюриковичів
для Данила зречення віри батьків було найбільшим гріхом, якого допустити було неможливо.
Князь, перебуваючи в Орді, відмовився вклонитися священному кущу на відміну від
володимиро-суздальського князя Ярослава Всеволодовича, який нібито мусив поступитися
наполяганням монголів. Данило погодився лише випити кумису, що в очах Батия урівняло
його з татарином [2, с. 71]. Тобто Данило обрав політичну залежність від Орди, зберігши
власну християнську віру і можливість політичного маневру у стосунках з татарами. Можливо,
релігійний фактор (західні сусіди Галицько-Волинського князівства були все ж таки
християнами) і спонукав Данила Романовича шукати собі спільників у антиординській боротьбі
серед християнських володарів. 1252 року підтримав прозахідного князя Андрія Ярославовича
у його боротьбі проти ординців. Однак війська Андрія зазнали поблизу Переяслава Залєского
поразки від Орди хана Неврюя. Данило робить спробу порозумітися з папою й отримати від
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нього допомогу і можливість організувати хрестовий похід проти ординців. 1253 року Данило
Романович прийняв від папи Інокентія ІV королівські інсигнії і був коронований у місті
Дорогочин. Данило розумів значення корони не просто як монаршого символу, а як символу
належності до Європи. Сам акт коронації означав, що королівська корона надіслана Данилу
як дарунок понтифіка і як знак визнання за ним права наслідування королівської гідності своїх
предків. Це був один з проявів процесу інтеграції Русі-України до західної цивілізації.

Інтеграції до західної цивілізаційно-державної моделі розвитку сприяли і родинні зв’язки
династії Романовичів. Адже засновник династії князь Роман був сином польки-католички;
Конрад Мазовецький був сином і чоловіком православних княгинь; син Данила лев був
одружений з донькою угорського короля Бели ІV Констанцією; нарешті, Роман Данилович
був одружений з Гертрудою, племінницею останнього австрійського герцога з династії
Баденбергів Фрідріха Войовничого і виявляв претензії на корону Австрійського герцогства,
визнані папським престолом [3, с. 77].

У першій половині ХІІІ ст. Данило Романович, об’єднавши Південно-Західні і Південні
Руські князівства, отримав від літописців титул «самодержця всія Русі», а від західних хроністів –
короля Русі. Князь прагнув об’єднати Руські землі і продовжити державницькі традиції
Рюриковичів. Орієнтований на західну владну традицію Данило Романович намагався
інтегрувати, власне, князівство у тогочасну європейську цивілізаційно-державницьку модель
розвитку. Князь Олександр Ярославович обрав ординський напрям розвитку держави. Він
отримав від монгольського хана можливість управляти чужими для нього народами Північно-
Східної Русі. Крім того, він обрав абсолютиську, деспотичну, холопську модель влади у
стосунках між князем і його людьми. Північно-Східна Русь почала рухатись у напрямі
поступової централізації влади і перетворилась через декілька століть на нову Московську
Орду. Ордизм допоміг московським князям побороти вічову демократію. Були розпущені
міські ополчення, а князівські двори перетворені на центри деспотичного свавілля, де не
існували руська виборність, договори князя з народом та вічова демократія. Князі перемогли
місцеве боярство. Дружинники і бояри втратили право переходу від одного князя до іншого,
бо одночасно вони втрачали свої землі. Для служивого люду служба стала по-життєвим
обов’язком, а князь – довічним сюзереном. І найголовніше, відбулося поєднання візантійської
владної традиції з татарським ордизмом. Продуктом стало московське самодержавство з
необмеженою, божою і сакральною владою князя-цесаря-царя-самодержця.
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ЮРИДИЧНІ ЗАХОДИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УРСР ЩОДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
АВТОМОТОТРАНСПОРТУ У 1944–1945 РР.

Стаття присвячена правовій діяльності органів внутрішніх справ УРСР щодо
технічного стану автомототранспорту. Розглянуто питання, які стосуються юридичних
заходів органів внутрішніх справ УРСР щодо технічного стану автомототранспорту
1944–1945 рр., а також шляхи удосконалення технічного стану автомобільного парку
України.

Ключові слова: органи внутрішніх справ, технічний стан, автомототранспорт,
дорожньо-транспортні пригоди.

Статья посвящена правовой деятельности органов внутренних дел УССР
относительно технического состояния автомототранспорта. Рассмотрены вопросы,
касающиеся юридических мер органов внутренних дел УССР относительно технического
состояния автомототранспорта 1944–1945 гг., а также пути совершенствования
технического состояния автомобильного парка Украины.

Ключевые слова: органы внутренних дел, техническое состояние, автомототранспорт,
дорожно-транспортные происшествия.

The article is devoted to the legal activities of the Internal Affairs of the USSR on the technical
condition of motor vehicles. Questions concerning the legal measures of internal Affairs of the
USSR on the technical state of Automotive Transport 1944–1945, and ways to improve technical
state fleet Ukraine.

Keywords: Internal Affairs of the USSR, technical condition, avtomoto transport, road
accidents.

Післявоєнний період історії органів внутрішніх справ УРСР заслуговує на ретельне
дослідження, оскільки він, як і вся повоєнна історія нашої держави, відзначається особливою
складністю. Закінчення Другої світової війни не тільки викликало піднесення ентузіазму та
прагнення відбудувати зруйноване господарство, але й вивільнило значні порушення законів
та відповідних правових норм суспільного життя.
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Діючи відповідно до постанов радянського уряду та нормативно-правових документів
Народного Комісаріату внутрішніх справ (далі – НКВС) СРСР, НКВС УРСР, органи внутрішніх
справ УРСР розширили коло своїх повноважень як в організаційному плані, так і в правовому
полі. На перших порах її працівники видавали права водіям замість втрачених у боях, а також
документи на право водіння автомобіля, брали участь у відродженні автомобільного парку,
проводили повний облік уцілілого автомототранспорту, вживали заходів щодо збору й
відновлення пошкодженого, трофейного автотранспорту і максимального його використання
для господарських потреб, здійснювали нагляд за станом доріг і мостів. Проте аналіз зростання
дорожньо-транспортних пригод спонукав органи внутрішніх справ УРСР встановлювати інші
причини аварійності на автошляхах країни та здійснювати відповідні заходи. Встановлено, що
в умовах мирного розвитку країни одною з проблем зростання дорожньо-транспортних
пригод був низький рівень технічного стану автомототранспорту. Тому основним напрямом
органів внутрішніх справ у післявоєнний період стала їхня активна участь у проведенні річного
огляду автомототранспорту господарства УРСР.

Сказане свідчить про те, що вказана проблема дійсно важлива, оскільки розв’язання її
складних питань досить актуально сьогодення.

Безпосередні дослідження проблем діяльності органів внутрішніх справ на автомобільному
транспорті здійснювалися у працях М. Б. Афанасьева, Л. А. Кочеткова, Б. В. Россинського,
Н. А. Іскрина, І. С. Храпова, у колективних монографіях, а також роботах самого автора.
Автори сконцентрували свою увагу на процесах розвитку автомобільного транспорту в СРСР,
створення та діяльності правоохоронних інституцій, аналізі історико-правових документів.
Водночас цілий ряд питань хоча і поставлено, але вони потребують подальшого вивчення.

У пропонованій статті дослідник, базуючись на відповідній нормативно-правовій базі,
архівних матеріалах, поставив за мету запровадити до наукового обігу окремі факти правової
діяльності органів внутрішніх справ УРСР щодо технічного стану автомототранспорту.

Надходження великої кількості автомашин у різні галузі економіки Української республіки
вимагало від органів внутрішніх справ посиленої уваги до контролю над усіма транспортними
засобами. Діючи відповідно до постанови РНК СРСР від 29 жовтня 1942 р. «Про порядок
вибраковування і списання автомобілів, що прийшли в непридатність», правоохоронні органи
здійснювали спеціальні й організаційні заходи, спрямовані на підвищення технічного стану
автомототранспорту. Так, машини, одержані з Орджонікідзе (Владикавказ), були ретельно
перевірені працівниками органів внутрішніх справ у Харківській області капітаном міліції
В. Войтенком, молодшим лейтенантом міліції Овчаровим і лейтенантом міліції Бергом, а
машини, що надійшли з Москви, обстежив лейтенант міліції С. Ковриженко [1, с. 79].

Крім того, відповідно до постанови РНК УРСР від 21 травня 1943 р. № 21/5 «Про проведення
річного огляду автомототранспорту господарства УРСР» органи внутрішніх справ провели
техогляд автомототранспортних засобів щойно звільнених областей УРСР
(Ворошиловградської, Харківської і Сталінської) [2, с. 289–296 ]. До 20 червня 1943 р. з 454
машин було оглянуто 434. Технічно справними виявилися 285 (66 %), на ходу, але таких, що
потребували ремонту, – 114 (26,3 %), не на ходу, в ремонті або в очікуванні ремонту, – 35 (7,7 %);
20 автомобілів не вдалося оглянути у зв’язку з їхнім перебуванням за межами УРСР [1,
арк. 78–79]. У результаті коефіцієнт технічної готовності автопарку УРСР становив – 0,66 (66 %),
а в областях: 0,60 – у Ворошиловградській, 0,56 – у Харківській, 0,75 – у Сталінській. Серед
відомств найвищий коефіцієнт технічної готовності автопарку було встановлено у наркоматах
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лісової промисловості – 0,92, вугільної промисловості СРСР – 0,86 і НКВС УРСР – 0,75. Низький
коефіцієнт технічної готовності автопарку встановлено у наркоматі радгоспів УРСР, де з 24
автомашин, охоплених технічним оглядом, на ходу виявилося тільки 3 (12,5 %) [1, с. 80]. В
автогосподарствах наркомату землеробства УРСР велика кількість автомашин експлуатувалася
в технічно несправному стані. Так, з 55 оглянутих автомашин потребували ремонту 21 (38,2 %)
[3, с. 1–3].

Особливу увагу органи внутрішніх справ надавали також організації роботи
газогенераторних автомобілів та їхньому технічному оснащенню. Виконуючи постанову
Економічної Ради при РНК СРСР від 8 лютого 1942 р. «Про нагляд за впровадженням
газогенераторних установок в автомобілі», постанову РНК СРСР від 10 жовтня 1942 р. «Про
перепідготовку водіїв для роботи на газогенераторних автомобілях», органи міліції разом з
представниками автогосподарств брали участь в організації спеціальних майстерень, підборі
кадрів та їхній підготовці. Зверталася увага на виготовлення бункерів, очищувачів, фланців,
труб, змішувачів та іншого обладнання. У результаті під час проведення огляду автопарку
було встановлено: усі газогенераторні автомашини перебували в технічно справному стані.
Крім того, було з’ясовано, що паливом газогенераторний парк забезпечувався за рахунок
заготівлі дров, і випадків переходу газогенераторних автомобілів на роботу на рідкому паливі
не виявлено [4, с. 372–374].

У цілому ж технічний стан автомототранспорту УРСР за підсумками проведеного
технічного огляду у липні 1943 р. не міг задовольнити потреби економіки й відбудови. Такий
стан справ визначало кілька чинників. По-перше, у зв’язку з війною в автопарках не вистачало
шоферів, механіків, слюсарів. Найбільш гострий дефіцит кадрів існував у наркоматі радгоспів
УРСР, де на 24 автомашини налічувалося 20 водіїв і зовсім не було механіків та ремонтників [4,
с. 374–382]. По-друге, не вистачало спеціально обладнаних майстерень для проведення
профілактичного обслуговування і ремонту автомобілів, виготовлення запасних частин.
Зокрема, на бази «Автотракторозбуту» запасні деталі до машин не надходили з моменту
звільнення УРСР, а реставрацію зношених деталей було налагоджено лише в автогосподарствах,
що мали необхідне обладнання [5, с. 25]. Так, у вцілілих цехах заводу «20 років Жовтня» у
Ворошиловграді було налагоджено виробництво поршнів і поршневих кілець. На заводі імені
Будьонного системи наркомзему організовано монтажні і демонтажні цехи з ремонту
тракторних двигунів. У місті Кремінне на заводі імені М. Фрунзе було налагоджено
виробництво 11 видів автомобільних деталей з чавуну й алюмінію, у тому числі й таких
гостродефіцитних, як поршні, проміжні шестерні до машин «ЗІС-5», поршні до машини «Вілліс»
та до інших іномарок [5, с. 26].

За таких обставин, щоб прискорити створення ремонтної бази автомобілів, органи
внутрішніх справ розробили необхідні пропозиції, які були передані секретареві ЦК КП(б)У
Д. Коротченку. Серед іншого пропонувалося: наркомату автомобільного транспорту УРСР
організувати в Харкові авторемонтний завод, а в областях УРСР при облавтотрестах – ремонтні
майстерні; у Ворошиловграді створити авторемонтну базу при підсобному цеху заводу № 60
з пропускною спроможністю 10–12 капітальних ремонтів і 15–20 середніх – за місяць;
наркомзему УРСР розпочати ремонт автомобільних двигунів на заводі імені Будьонного [5,
с. 26].

У порядку здійснення контролю за технічним станом автопарку працівники органів
внутрішніх справ Ворошиловоградської, Харківської та Сталінської областей за травень-червень
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1943 р. провели 106 випусків автомашин з гаражів на лінію, перевірили технічний стан 297
автомобілів; обстежили чотири автогосподарства. За порушення правил експлуатації й
утримання машин у технічно несправному стані оштрафовано 5 керівників автогосподарств
на суму 450 крб, 10 водіїв – на суму 750 крб, замінено талони в 4 осіб, зроблено 23
попередження [6, с. 72].

Крім того, з метою здійснення контролю за витратою паливно-мастильних матеріалів
працівниками органів внутрішніх справ також було обстежено 12 автогосподарств. Виявлено
факти неправильного обліку витрати пального, щодо яких керівникам підприємств дано
вказівки про їхні усунення [7].

Виконуючи наказ НКВС УРСР від 11 лютого 1944 р. № 19, працівники органів внутрішніх
справ провели обстеження автомобільного парку республіки. У результаті встановлено, що
коефіцієнт технічного стану автопарку не відповідає встановленій нормі – 0,92. Фактично за
областями цей показник був таким: Кіровоградська область – 0,80, Київська – 0,76,
Дніпропетровська – 0,60, Запорізька – 0,58, Сталінська – 0,50, Полтавська, Чернігівська і
Сумська – 0,50, Житомирська – 0,42, Харківська – 0,30, Ворошиловградська область – 0,26 [8,
с. 2]. Однією з причин низького рівня технічного стану автопарку вважалася відсутність
контролю з боку керівництва автотранспортного відділу НКВС. Для усунення встановлених
недоліків начальнику Державтоінспекції управління міліції НКВС УРСР старшому лейтенанту
міліції В. Гайдамаці було вказано на необхідність перебудувати роботу з перевірки технічного
стану автогосподарств [9, с. 10].

Показово, що й керівні партійні інстанції покладали на правоохоронні органи функції, які
вони, не маючи власної виробничо-ремонтної бази, практично не могли виконати. Так, в
одному з матеріалів, опублікованих газетою «Правда» від 17 грудня 1942 р., зазначено:
«Державтоінспекція, установи народного комісаріату автомобільного транспорту зобов’язані
вжити найбільш термінових і радикальних заходів до відновлення, ремонту необхідних
автомобільному парку дорогих агрегатів і деталей. Ті деталі, які у звичайний час вважалося
нераціональним піддавати ремонту, наприклад шестерні, у цей час необхідно відновлювати»
[10, с. 112]. Очевидно, що органи внутрішніх справ могли вплинути на ситуацію лише як
адміністративно-контрольний орган засобами примусу.

Для розв’язання поставлених завдань органи внутрішніх справ дещо змінили порядок
проведення технічних оглядів автотранспорту. Крім того, що технічні огляди автотранспорту
проводилися, як правило, двічі на рік, їх доповнили перевірками роботи ремонтних баз,
виявленням наявності запасних частин на складах автобаз, підприємств і господарств,
встановленням жорсткого контролю за якістю і термінами ремонту машин. У ході цієї роботи
вносилися пропозиції до партійних і радянських органів про перерозподіл запасних частин,
більш повне використання ремонтних можливостей автобаз, виготовлення запасних частин
самими підприємствами і господарствами, закріплення автомашин за майстернями інших
відомств для належного ремонту, передачу автомашин, що не ремонтувалися більше шести
місяців, господарствам, які мали запасні частини, та ін. Так, Державтоінспекцією Харківської
області 27 травня і 5 червня 1944 р. проведено нараду з керівниками облавтотресту,
автотракторозбуту, транспортної інспекції міськвиконкому та інших організацій з питань
ремонту 400 автомобілів, які надійшли з фронту. Встановлено, що причиною затримки ремонту
стала відсутність необхідного обладнання для шліфування колінчастих валів і блоків,
виготовлення поршнів і поршневих кілець. На нараді було прийнято рішення закріпити машини
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за підприємствами, що мають таке устаткування, а саме: за ремзаводом № 10, тракторним,
велосипедним заводами № 75 та № 115 [11, с. 17]. Крім того, згідно з постановою РНК УРСР і
ЦК КП(б)У від 2 липня 1944 р. № 750 «Про виробництво запасних частин для відновлення
автотранспорту народного господарства УРСР» [8, с. 57–61.] заводу імені Фрунзе доручалося
виготовити 1 000 шт. втулок сектора керма; заводу імені Т. Шевченка – 500 ресор; заводу
«Поршень» – 4 000 поршнів для машини «ГАЗ-АА» [5, с. 26].

Адміністративне втручання органів внутрішніх справ відіграло свою роль і в період
проведення піврічного технічного огляду автопарку України (червень 1944 р.). У результаті
встановлено значне підвищення коефіцієнта технічної готовності автомашин. Так, у Сталінській
області (начальник ДАІ – капітан міліції Лобашев) він становив 0,80; у Запорізькій (начальник
ДАІ – капітан міліції Микитюк) – 0,77; Харківській (начальник ДАІ – капітан міліції
Євтушенко) – 0,76. Водночас низький рівень технічної готовності спостерігався у Кам’янець-
Подільській (начальник ДАІ – старший лейтенант міліції Ломиногін) і Миколаївській областях
(начальник ДАІ – старший лейтенант міліції Саржевський) [12, с. 336].

Наказом НКВС УРСР від 1 вересня 1944 р. № 177 «Про результати проведеного піврічного
технічного огляду автопарку народного господарства України» начальникам Управлінь міліції
УНКВС Харківської області полковникові міліції Морозову, Полтавської – підполковнику міліції
Рокитку і Запорізької – підполковнику міліції Козакову було оголошено подяку [12, с. 336].
Крім того, за своєчасне і якісне проведення технічного огляду, а також за наслідками роботи
подяку було оголошено: начальникам ДАІ Харківської області капітану міліції Євтушенку,
Кіровоградської – капітану міліції Сліпченку, начальникові відділення ДАІ Харківської області –
старшому лейтенантові міліції Клейтману, старшим державтоінспекторам Полтавської
області – Зорі, Київської області – лейтенантові міліції Сидоренку, міста Київ – Каребі,
начальнику 2-го відділення ДАІ – капітану міліції Грінченку. Подяку і грошову винагороду в
розмірі місячного окладу видано: начальнику ДАІ капітану міліції В. Гайдамаці; начальникам
ДАІ: Запорізької області – капітану міліції Микитюку, Сталінської – капітану міліції Лобашеву;
старшим державтоінспекторам: Маріупольської ділянки Сталінської області – лейтенантові
міліції Глущенку, Київської – Твердохлібу, Харківської області – Анісімову [12, с. 336].

У подальшому під час проведення чергового технічного огляду встановлено, що в областях
УРСР, де рівень технічної готовності автопарку був вищим за коефіцієнт 0,75, сталося помітне
його зниження. Причини зниження рівня технічної готовності автомобільного парку УРСР у
1944–1945 рр. можна пояснити на прикладі діяльності Державтоінспекції Харківської області.
Уявлення про загальний стан автопарку як окремо за районами, так і за областю в цілому
подає також таблиця [12, с. 337].

Найменування
району

Рівень готовності
автопарку на 15.06.1944 (%)

Рівень готовності
автопарку на 01.07.1945 (%)

Дзержинський 73 65
Кагановицький 75 59
Краснозаводський 80 81
Краснобаварський 69 70
Комінтернівський 85 80
Ленінський 67 73
Орджонікідзевський 85 80
Жовтневий 74 69
Сталінський 66 60
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На підставі офіційних документів на 15 червня 1944 р. в автопарку області налічувалося
1 147 машин, з них 835 справних (0,72 %); рівень технічної готовності автопарку становив
0,75 %. На 1 липня 1945 р. із загальної кількості 2 118 машин автопарку було оглянуто 2 101, з
яких 1 480 виявилися справними (0,70 %); рівень технічної готовності автопарку – 0,70 %.
Таким чином, відбулося незначне зниження коефіцієнта технічної готовності автопарку
Харківської області. На 15 червня 1944 р. найнижчий коефіцієнт технічної готовності автопарку
був зафіксований у Сталінському, Ленінському та Краснобаварському районах. Після
проведення певних заходів на 1 липня 1945 р. рівень технічного стану в Ленінському районі
підвищився в середньому на 6 %, у Краснобаварському – на 1 %. Водночас у Дзержинському
районі він знизився на 8 %, Кагановицькому – на 16 %, у Сталінському – на 6 %. Однією з
причин такого становища було недбале ставлення окремих керівників до виконання своїх
функціональних обов’язків. Так, в ОБМЧ – 26 (начальник автотранспортного комбінату
Митрофанов) у період проведення перевірки (червень 1944 р.) встановлено: техогляд автопарку
і планові заходи щодо ремонту машин не здійснюються, одержані нові 3 токарні верстати для
виготовлення запасних частин не працюють і простоюють упродовж двох місяців. Керівники
підприємства явно недооцінювали можливості власної ремонтної бази для підготовки машин
до експлуатації [12, с. 337]. На Харківському кабельному заводі № 804 у липні 1945 р. працівники
органів внутрішніх справ виявили, що з 5 автомашин технічно справна тільки одна, друга
затримана інспекторами держнагляду, інші потребують ремонту. Проте дирекція підприємства
на цей факт не відреагувала, не вживала заходів для збереження парку, переобладнання гаража,
майстерень і зарядної станції [13, с. 17]. На Харківській бісквітній фабриці протягом першого
півріччя середні і капітальні ремонти машин не проводилися. Одержані в 1944 р. за рознарядкою
РНК УРСР № 48 два автомобілі «Форд-6» жодного разу не ремонтувалися. Контроль за роботою
автотранспорту не здійснювався. На заводі імені Т. Шевченка фахівців з ремонту автомашин
залучали до виконання робіт, не пов’язаних з їхньою професійною діяльністю, внаслідок чого
протягом 1-го півріччя 1945 р. 4 слюсарі зробили тільки один капітальний ремонт [13, с. 17].

Ще одним «слабким місцем» стала відсутність системи профілактичного обслуговування
автопарку. Так, на момент перевірки (1 липня 1945 р.) в автопарку фактично обслуговувалися
807 автомашин (35 % від загальної кількості машин), решта не мала умов для поточного
обслуговування [12, с. 24].

Існували також і проблеми щодо контролю за витратою пального в автопарках Харківської
області. Акти про витрати бензину в автогосподарствах та їхніх відділеннях не перевірялися,
тому більшість з них було складено неправильно, особливо в частині підрахунку витрат за
встановленою нормою. Замість економії в актах констатувалися перевитрати і навпаки. Так,
старший державтоінспектор лейтенант міліції Герг 9 червня 1944 р., обробляючи матеріали за
результатами перевірки витрат бензину, припустився арифметичної помилки. Замість витрати
бензину за нормою 96 літрів вказав цифру, внаслідок чого перевитрата бензину, за його
підрахунками, становила не 71, а 15 літрів.

Аналогічну помилку було виявлено на заводі безцентрувально-шліфувальних верстатів.
7 березня 1945 р. старший державтоінспектор лейтенант міліції Черников у результаті
неправильного розрахунку витрат бензину за встановленими нормами для автомобіля «ЗІС-5»
констатував 25 літрів перевитрат, тоді як насправді економія становила 32,5 літра [14, с. 200].

Необхідно зазначити, що в умовах збільшення автотранспорту різних марок недостатня
кваліфікація водіїв, недотримання правил технічної експлуатації, а також низька дисципліна
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серед водіїв ставали причинами постійних аварій на дорогах. На 1 липня 1943 р. на території
УРСР було зареєстровано 9 автодорожніх подій, з них: аварій – 6, наїздів – 2, нещасних
випадків – 1. У результаті убито 3 особи, поранено – 8, пошкоджено машин – 5. Причому з
9 автодорожніх подій 6 було вчинено військовослужбовцями Червоної армії [15, с. 61–71].

У процесі проведення роботи з контролю за автотранспортом на лінії пікетами дорожнього
нагляду і державтоінспекторами було перевірено 4 491 автомашину. Зафіксовано 720 порушень,
у тому числі: їзда в технічно несправних машинах – 371 випадок, їзда без прав на управління –
280, інші порушення правил дорожнього руху – 69 випадків. Як наслідок, притягнуто до
відповідальності 9 водіїв (штраф на суму 700 крб); замінено талонів – 41, передано
командуванню військових частин для накладання стягнень – 384 справи, зроблено
попереджень – 230 [8, с. 57–61].

Для підвищення безпеки руху серед водіїв військових частин і автогосподарств органами
внутрішніх справ активно використовувалась агітаційно-пропагандистська робота. Важливу
роль відігравали і засоби масової інформації. Вони оперативно і цілеспрямовано інформували
населення про роботу Державтоінспекції, про порушників правил дорожнього руху і заходи
щодо посилення дисципліни серед водіїв автотранспорту. Працівники органів внутрішніх справ
виступали з доповідями перед водіями автопарків, проводили з ними бесіди і практичні заняття.
Так, з моменту звільнення території Ворошиловградської, Харківської і Сталінської областей
державтоінспекторами проведено 31 бесіду, на яких були присутні 435 осіб [16, с. 98].

Таким чином, надані нормативно-правові джерела, архівні документи і матеріали дозволили
автору простежити юридичні заходи органів внутрішніх справ УРСР щодо технічного стану
автомототранспорту у 1944–1945 рр.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
ЧАСТИНИ 2 СТАТТІ 72 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Визначено проблеми застосування частини 2 статті 72 Конституції України для
теоретичного обґрунтування необхідності зміни техніко-юридичної конструкції цієї
частини. Автор підкреслює, що колізії між окремими, але взаємопов’язаними нормами
зазначеної статті Конституції України, закладені суперечливою техніко-юридичною
конструкцією, теоретично впливають не лише на процес правозастосування цієї статті
Основного Закону, але й на поняття рівності територій.

Ключові слова: референдум за народною ініціативою, носій суверенітету, єдине
джерело влади, рівність територій, техніко-юридична конструкція правової норми, колізія.

Определено проблемы применения части 2 статьи 72 Конституции Украины для
теоретического обоснования необходимости изменения технико-юридической конструкции
этой части. Автор подчеркивает, что коллизии между отдельными, но взаимосвязанными
нормами указанной статьи Конституции Украины, заложенны противоречивой технико-
юридической конструкцией, теоретически влияют не только на процесс правоприменения
этой статьи Основного Закона, но и на понятие равенства территорий.

Ключевые слова: референдум по народной инициативе, носитель суверенитета,
единственный источник власти, равенство территорий, технико-юридическая
конструкция правовой нормы, коллизия.

The problems of the applying of the part 2 of the article 72 of the Constitution of Ukraine for
the theoretical grounding of the need of changing the technical and legal construction of this
part are defined. The author emphasizes, that the collisions between separate, but interconnected
norms of above-mentioned article of the Constitution of the Ukraine, which are based on
controversial technical and legal construction, influence theoretically not only on the law-
enforcement process, but also on the definition of territorial equality.

Keywords: a referendum on a people’s initiative, a carrier of sovereignty, a single source of
power, equality of territories, a technical and legal structure of the legal norm, a collision.

Основний Закон держави, закріплюючи принцип верховенства права, наділяючи
Конституцію України найвищою юридичною силою і визначаючи, що закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати
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їй, не лише зазначає, що норми Конституції України є нормами прямої дії, але й гарантує
звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина
безпосередньо на підставі Конституції України (ст. 8).

Конституційний Суд України з огляду на положення зазначеної статті щодо прямої дії
норм Конституції України в рішенні від 27 березня 2000 року № 3-рп/2000 дійшов висновку,
що частина друга статті 72 Конституції України встановлює первинну і принципово важливу
правову основу для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (абз. 3
пп. 4.1 п. 4 мотивувальної частини).

Сама стаття 72 Основного Закону встановлює певні вимоги щодо організаційних заходів,
без виконання яких всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути
проголошений: 1) наявність вимоги не менш ніж трьох мільйонів громадян України, які мають
право голосу, щодо проголошення такого референдуму; 2) підписи щодо призначення
референдуму мають бути зібрані не менш ніж у двох третинах областей; 3) у кожній області
має бути зібрано не менш ніж по сто тисяч підписів (ч. 2 ст. 72 Конституції України).

Конституція – це свого роду несуча конструкція, на якій будується практично все
законодавство України [1, с. 13]. При цьому Основний Закон містить як норми матеріального,
так і норми процесуального права. Визначаючи народ України носієм суверенітету та єдиним
джерелом влади, Конституція України закріплює і механізм реалізації права народу на
проведення всеукраїнського референдуму за його ініціативою.

Під механізмом реалізації конституційних норм прийнято вважати сукупність правових та
інституційних елементів, за допомогою яких забезпечується на практиці здійснення
конституційних норм і положень [2, с. 870]. А відтак, техніко-юридична конструкція
конституційної норми має бути бездоганною, адже від неї залежить не лише теоретичне
сприйняття Конституції України, а й правильність застосування самої норми, а отже, і права.

Під час розвитку конституційних відносин та оновлення самої Конституції є актуальним
ґрунтовний аналіз суперечливих положень, колізій, незавершеності правових формул
Конституції України, які слід відредагувати та оформити першочерговими змінами
(доповненнями) в тексті Конституції для забезпечення її стабільності [3, с. 23].

Питанням застосування правових норм, колізій техніко-юридичних конструкцій
конституційних норм та юридичної техніки законодавчих і правозастосовних актів у своїх
дослідженнях приділяли увагу: Г. Г. Арутюнян, Ю. М. Бисага, Ф. Г. Бурчак, Г. Гаджиєв,
В. В. Гомонай, Ж. О. Дзейко, Д. А. Керимов, А. М. Колодій, В. І. Курбатов, О. В. Легка,
О. В. Оніщенко, Т. С. Подорожна, П. М. Рабінович, А. О. Селіванов, О. В. Совгиря, В. Я. Тацій,
Ю. А. Тихомиров, Д. В. Чухвичев, І. Шевчук та ін.

Разом з тим проблеми застосування частини другої статті 72 Конституції України
залишились поза увагою авторів, хоча норми цієї частини у взаємозв’язку між собою є
колізійними.

За визначенням П. М. Рабіновича, «у законодавстві рівень інформативності
словосполучень загального використання значно нижчий, ніж рівень інформативності
термінологічних конструкцій» [4, с. 31–35]. Отже, дослідження конституційного тексту для
з’ясування закладених у ньому конституцієдавцем смислів є необхідною складовою
правозастосування конституційних норм.

Мета дослідження – розглянути колізії норм ч. 2 ст. 72 Конституції України у взаємозв’язку
між ними для теоретичного обґрунтування необхідності зміни техніко-юридичної конструкції
цієї частини.
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Верховенство Конституції України та безумовна підпорядкованість їй будь-яких інших
нормативно-правових актів є вищим принципом існування і функціонування правової держави
і демократичного суспільства. Конституція України виконує функцію активного правового
регулятора суспільних відносин. Але для цього її норми повинні відповідати вищим принципам
права, а не входити з ними у суперечність у логічно-смисловому формулюванні.

Як справедливо наголошує П. О. Добродумов, «Конституція покликана окреслити межі
права і надати йому внутрішню визначеність. А це, у свою чергу, висуває необхідність
формування функціональної та інституціональної системи внутрішньоконституційної
самоохорони» [5, с. 9]. Тобто, визначаючи право, Основний Закон має бути інституціональним
та функціональним у своїй внутрішній побудові і лише так може спрацювати система його
самоохорони.

Конституція України 1996 року визначила, що народне волевиявлення здійснюється,
зокрема, через референдум (ст. 69), закріпивши право проголошувати всеукраїнський
референдум за народною ініціативою за Президентом України (п. 6 ч. 1 ст. 106). Разом з тим
ч. 2 ст. 72 Основного Закону містить і певні умови проведення такого референдуму, які є
взаємопов’язаними між стобою.

Першою і основною умовою, без виконання якої проведення референдуму за народною
ініціативою неможливе, є наявність не менш ніж трьох мільйонів громадян, які вимагають
проведення цього референдуму, волевиявлення (точніше волезаявлення) яких оформлюється
їхніми підписами. Ця умова пов’язується з вимогою зібрання підписів за проведення
референдуму не менш ніж у двох третинах областей і уточнюється у третій умові, яка визначає,
що у кожній області має бути зібрано не менш ніж по сто тисяч підписів громадян.

На нашу думку, конструкція цієї комплексної правової норми є внутрішньонеузгодженою,
що призводить до певних колізій.

Перша неузгодженість полягає в тому, що технічна смислова конструкція будь-якої норми,
що містить словосполучення «не менш ніж», означає мінімальну достатність виконання певних
вимог. Тобто можна «чогось» більше, але не можна менш за визначений мінімум, який сам
по собі є достатнім для виконання зазначеної вимоги. Але шляхом нескладних арифметичних
дій можемо з’ясувати, що така техніко-юридична конструкція правової норми у цьому випадку
є нелогічною, адже вона явно не спрацьовує.

Україна має двадцять чотири області, які входять до її складу, й усі вони перераховані у ч. 2
ст. 133 Конституції України. Таким чином, виконуючи другу та третю вимоги підготовки до
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які містять мінімальну
умову їхнього виконання через смислову конструкцію «не менш ніж», не можна виконати
основної першої вимоги і зібрати три мільйони підписів на підтримку референдуму, адже так
можна зібрати лише один мільйон шістсот тисяч підписів. Навіть якщо в усіх територіях, що
входять до складу України, включаючи Автономну Республіку Крим та міста зі спеціальним
статусом Київ і Севастополь, зібрати підписи за цією формулою, результат залишиться
незмінним: формула не працює.

Звісно, основна вимога є незмінною і повинна виконуватися. Саме так 2000 року і був
проведений в Україні референдум за народною ініціативою.

До того ж наразі діє спеціальний закон, що визначає механізм організації проведення
референдуму, а за загальним правилом на практиці перевагу у застосуванні мають норми
спеціального закону. Проте у цьому випадку цей принцип не діє з двох причин:
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1) Закон України «Про всеукраїнський референдум» просто дублює положення ч. 2 ст. 72
Конституції України (ч. 6 ст. 15). Лише у ст. 32 закону щодо порядку збору підписів ініціативною
групою є посилання на те, що підписний лист повинен містити, крім іншого, зазначення
адміністративно-територіальної одиниці, де проводиться збір підписів, із згадуванням
Автономної Республіки Крим (ч. 3 ст. 32);

2) Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові
акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ч. 2 ст. 8 Конституції
України). Але Конституція України визначає чітку формулу, яка не працює і просто дублюється
спеціальним законом.

Тобто навіть якщо б у спеціальному законі була виписана інша норма чи норма, яка б
мала іншу техніко-юридичну конструкцію, у будь-якому разі застосовується норма Конституції
України. Такого ж висновку дійшло і Міністерство юстиції України в інформаційному листі
щодо практики застосування норм права у випадку колізії [6].

Такі вчені, як В. Я. Тацій та Ф. Г. Бурчак, переконують: «Закон треба розуміти так, як він
написаний, сформульований, а не так, як думав той, хто його написав» [7, c. 6]. На нашу
думку, це є виправданим підходом, адже жоден із правозастосовувачів не може знати хід
думки чи наміри законодавця, а лише користується змістом і логікою правової норми.

Кожна правова норма, тим більше складна і комплексна, повинна мати понятійну, змістову
і логічну узгодженість її складових. Зважаючи на те, що Конституція України має найвищу
юридичну силу, а конституційні норми є нормами прямої дії, їхні техніко-юридичні конструкції
апріорі не можуть містити колізії. Логічність між зв’язками таких норм має бути бездоганною.
Досліджуючи основні види правотворчих помилок у законодавстві України, І. Шевчук між
інших основних змістовних вимог до законодавчих актів визначає «встановлення відповідності
змісту нормативно-правових приписів логічній основі (відповідність логічним законам,
прийомам і засадам; відповідність змісту нормативно-правового припису логічній структурі
норми права; відповідність нормативній основі в цілому системі права)» [8, c. 38]. Тобто
дослідник вважає, що для створення нормативно-правових приписів закони логіки є
обов’язковими і з цим не можна не погодитись.

Отже, на нашу думку, ч. 2 ст. 72 Конституції України необхідно редагувати таким чином,
щоб виправити логічну колізію між основною вимогою щодо проголошення Президентом
України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та іншими двома
кваліфікуючими вимогами. Принцип мінімальної достатності або має виконуватись, або в
тексті статті не може використовуватися словосполучення «не менш ніж».

Другою неузгодженістю між складовими вимогами проголошення всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою є закладений у них принцип нерівності територій, а
відтак, і нерівності громадян, які проживають на різних територіях.

Слід звернути увагу на те, що за конституційним визначенням підписи щодо призначення
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою мають збиратися лише в областях.
Якщо порівняти разом три змістовні конституційні категорії: «всеукраїнський референдум»
як форму народного волевиявлення, «народна ініціатива» як здійснення влади єдиним її
джерелом – народом і «область» як складову частину адміністративно-територіального устрою
України, то відразу вбачається колізія між ч. 2 ст. 72 та Розділом ІХ Конституції України
«Територіальний устрій України».

По-перше, ініціатива народна, тому не зрозуміло, чому підписи на підтримку референдуму
можна збирати лише в областях. По-друге, референдум всеукраїнський, тому виникає питання,
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чому з підготовчого до нього процесу (збирання підписів) «випадають» інші території, що
входять до складу України, наприклад, Автономна Республіка Крим. По-третє, якщо підписи
збираються лише в областях, то це означає, що їхній статус відрізняється від статусу інших
територій, що входять до складу України.

Між тим ст. 132 Конституції України, крім іншого, визначає, що територіальний устрій
України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. Частина 2 ст. 133
визначає і перераховує територіальні утворення, що входять до складу України, серед яких не
лише області, а й Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь, чим підкреслює
однаковий статус цих територій. Частина 3 цієї ж статті Конституції України закріплює
спеціальний статус міст Київ та Севастополь, що має визначатися законами України.

Спеціальний Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» визначає статус
Києва як столиці та особливості здійснення місцевого самоврядування на його території, а
ч. 3 ст. 1 цього закону визначає столицю як місце розташування Київської обласної ради і
Київської обласної державної адміністрації та їхніх органів. Таким чином, місто Київ є окремою
від Київської області територією, має спеціальний статус серед інших міст як столиця і рівний
статус з АРК та областями.

Спеціального закону, який би визначав статус міста Севастополь, немає, але за аналогією
з містом Київ – це також окрема територіальна одиниця, яка за статусом прирівнюється до
Автономної Республіки Крим, областей та міста Київ.

Офіційні тлумачення частин першої і третьої статті 133 Конституції України Конституційним
Судом України питання, що досліджується, не стосувались.

Отже, аналіз Розділу ІХ Конституції України «Територіальний устрій України» дозволяє
дійти висновку, що Автономна Республіка Крим, усі області та міста Київ і Севастополь, що
входять до складу України (ч. 2 ст. 133), є рівними за своїм статусом територіями. Відтак,
норма ч. 2 ст. 72 Конституції України, яка містить вимоги збирати підписи на підтримку
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою в областях, є колізійною.

Колізія цієї норми полягає у теоретичному обґрунтуванні нерівності територій, поділу
громадян України за територіальним принципом, а відтак, нерівності громадян за
конституційним статусом та основними правами і свободами людини і громадянина.

Чи має така колізія практичне значення з огляду на сучасне становище України? На наше
переконання, так, має. По-перше, слід звернути увагу на те, що ця норма є незмінною з
моменту прийняття Конституції України і до сьогодні безвідносно до анексії Криму, і це треба
виправляти. По-друге, невдале формулювання або неточне вживання термінів, допущення
суперечливих положень в Основному Законі заважають ефективному реформуванню всіх
сфер державного і громадського життя, ускладнюють удосконалення правової системи України.
Конституція не може суперечити сама собі навіть у деталях.

Є і третя, хоча й опосередкована, неузгодженість ч. 2 ст. 72 Конституції України з іншими
нормами Основного Закону.

Коментуючи положення другої частини статті 72 Конституції України, Конституційний
Суд України (Рішення від 16.04.2008 № 6-рп/2008) дійшов висновку, що за змістом статей 5, 72,
74 Конституції України народ як носій суверенітету та єдине джерело влади в Україні,
здійснюючи своє волевиявлення через референдум, може в порядку, який має бути визначений
Конституцією і законами України, приймати закони, вносити зміни до чинних законів,
скасовувати їх (крім законів з питань податків, бюджету, амністії). При цьому рішення
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всеукраїнського референдуму щодо прийняття законів є остаточним і не потребує будь-
якого затвердження, у тому числі Верховною Радою України.

Таким чином, на нашу думку, Конституційний Суд України практично наділив народ
правом законодавчої ініціативи, але не в розумінні ст. 93 Конституції України, де визначено
вичерпний перелік суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Тобто
народ не може подавати законопроекти до парламенту, але може ініціювати всеукраїнський
референдум за власною ініціативою для прийняття чи зміни законів.

Проте сама Конституція України не містить норми щодо права законодавчої ініціативи
народу, ст. 69 визначає лише форми народного волевиявлення. Натомість Закон України «Про
всеукраїнський референдум» пропонує такий механізм винесення законопроекту на
референдум (стст. 30, 31):

– скликання зборів громадян, в яких має взяти участь не менш ніж дві тисячі громадян
України, які мають право голосу;

– затвердження тексту законопроекту;
– обрання ініціативної групи, яка має складатись не менш ніж із п’ятисот громадян

(учасників цих же зборів);
– визначається уповноважений представник ініціативної групи, який надає відповідні

документи Центральній виборчій комісії (далі – ЦВК);
– ЦВК реєструє ініціативну групу, після чого починається збір підписів у підтримку

проведення всеукраїнського референдуму.
Тобто закон визначає, що дві тисячі громадян, які мають право голосу, але без

конституційного закріплення права законодавчої ініціативи народу, без жодного публічного
обговорення законопроекту мають право створити ініціативну групу для збирання підписів у
підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою для прийняття закону.

Колізія полягає в тому, що, відповідно до ч. 2 ст. 8 Конституції України, закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати
їй. Але Основний Закон не містить норми щодо народної законодавчої ініціативи. Це право
народу витікає лише з тлумачень конституційних норм Конституційним Судом України.

Проте Конституційний Суд України може лише тлумачити норми Конституції України та
законів України, а не бути законодавцем. Він не може модифікувати норму ні під час
нормативного, ні під час казуального тлумачення. Конституційний Суд України не може
вносити нічого нового до норми, яку тлумачить, оскільки в такому випадку він перебирає на
себе законодавчу функцію, що неприпустимо [9, c. 41]. Тобто завдання Конституційного
Суду України при тлумаченні норм Конституції України полягає у тому, щоб усунути
невизначеність термінів, але таке тлумачення, роз’яснення правових норм не може підмінити
собою Основний Закон, а відтак, не може бути джерелом і підставою прийняття відповідного
закону.

До того ж за змістом тлумачення конституційних норм Конституційним Судом України
постає питання: чи є народ лише джерелом влади? Якщо народ має право приймати закони
на референдумі за власною ініціативою і ці закони ніким не підписуються, не затверджуються,
але є обов’язковими для всіх, то перестає працювати принцип поділу влади, адже з’являється
четверта гілка влади – народ України.

Виходячи з того, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а її норми є
нормами прямої дії, слід визнати неприпустимість колізій між нормами Основного Закону.
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Частина друга статті 72 Конституції України має триєдину конструкцію вимог до організації
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, елементи якої у
взаємозв’язку між собою є колізійними. Використання в техніко-юридичній конструкції цієї
норми принципу мінімальної достатності через формулу «не менш ніж» є невиправданим як
з арифметичної точки зору, так і з точки зору принципу рівності територій.

Висновки Конституційного Суду України, які він робить під час тлумачення норм
Конституції України, не можуть підмінювати собою конституційні норми, а відтак, не можуть
бути джерелом створення законодавчих норм, відмінних від норм Основного Закону. Наразі
жодна з норм Конституції України не закріплює право законодавчої ініціативи за народом на
всеукраїнському референдумі за його ініціативою, це випливає лише з тлумачення норм
Конституції України Конституційним Судом України.

Отже, ч. 2 ст. 72 Конституції України необхідно викласти в новій редакції, прибравши
формулу мінімальної достатності «не менш ніж» або перерахувати кількість необхідних
підписів у підтримку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою за
відповідними територіями; змінити формулювання щодо збору підписів в областях на більш
коректне й однозначно визначене. Оскільки носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в
Україні є народ, конституційно закріпити його право законодавчої ініціативи шляхом
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
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ФЕДЕРАЛІЗМ ТА СЕПАРАТИЗМ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
У статті розглянуто питання федералізму та сепаратизму на території України,

починаючи з Київської Русі до сьогодення. Наведено аргументи проти федералізації
України.

Ключові слова: федералізм, сепаратизм, автономія.

В статье рассмотрены вопросы федерализма и сепаратизма на территории Украины,
начиная с Киевской Руси до современности. Приведены аргументы против федерализации
Украины.

Ключевые слова: федерализм, сепаратизм, автономия.

The questions of federalism and separatism in Ukraine since Kievan Rus to the present. An
argument against the federalization of Ukraine.

Keywords: federalism, separatism, autonomy.

Україною бродить привид федералізації, який на Донбасі матеріалізувався у цілком
реальних людей із російською зброєю, які захоплюють українські міста, вбивають українців і
розвішують російські триколори.

Федералізм став синонімом сепаратизму та дезінтеграції України.
Федералізм – система основних ознак і принципів певної форми державного устрою,

сукупність структур, норм і методів державного управління, які встановлюють взаємодію
центру та суб’єктів і забезпечують раціональне й ефективне функціонування держави в
інтересах як федерації в цілому, так і її суб’єктів.

Держави з федеративною формою державного устрою почали виникати разом із появою
в XVII–XVIII стст. республік. Найстаршою федерацією, що досі існує, є Швейцарія, яка виникла
за середньовіччя з окремих держав-кантонів і пройшла шлях через конфедеративний союз до
сучасної федеральної держави. На сьогодні у світі з близько 200 визнаних державних утворень
налічується лише трохи більше 20 федеративних держав. Вони утворені на різних засадах,
мають різний устрій, різний ступінь розвитку.

© Цимбал Т. Я., 2017
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Аналіз історичного розвитку України надає право стверджувати, що проблема визначення
територіального устрою була чи не найактуальнішою у всі епохи, а її вирішення, як правило,
супроводжувалося боротьбою прихильників федералістських та унітаристських підходів.

На перший погляд, може видатися, що федералістські тенденції помічаються у більш пізній
період української історії, у так звану імперську добу, коли українські етнічні землі остаточно
втратили свою автономію, опинившись у складі Австрійської та Російської імперій. Однак
проблема федералізму має більш глибоке коріння. На думку Р. М. Лащенка, «федеративні
тенденції помічаються ще у процесі народження Київської (Руської) держави» [3, с. 146].

Загальновідомо, що Київська Русь від початку свого існування (кінець ІХ ст.) була складним
конгломератом племінних і територіальних одиниць, тому центральній владі Києва необхідно
було долати племінний сепаратизм. Таким чином, прагнення центру подолати роздробленість
і прагнення князівств набути самостійності були основним руслом політико-правового життя
Київської Русі у Х–ХІ століттях.

Однак у кінці ХІ століття Київська Русь як державне утворення починає зазнавати
феодальної роздробленості в силу багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, що спричинює
кризу управління та необхідність зміни тенденцій у відносинах з централізованих на
децентралізовані. Одним з перших в українській історії прикладів спроби встановлення відносин
федеративного типу було рішення першого князівського з’їзду в Любечі (1097 р.), яке полягало
у договірному розподілі владних повноважень між центральною владою та удільними князями.
Це можна розглядати як фактичне зародження нового державно-політичного устрою, яке
ґрунтувалося на позиціях децентралізації, тобто мало яскраво виражені федералістські
тенденції.

У середині ХІV ст. Київська Русь була вже не єдиною державою, а сукупністю
напівсуверенних державних утворень, формально об’єднаних за територіальними та
етнічними ознаками.

Феодальна роздробленість і монголо-татарська навала призвели до політичного занепаду
Південно-Західної Русі (України). Вона стала об’єктом зазіхань з боку кількох сусідніх держав
із різним рівнем розвитку і типом державного ладу [7, с. 42].

Більша частина території етнічних українських земель опинилась під владою Польщі та
Великого князівства Литовського. І якщо Польща поводила себе доволі агресивно, активно
впроваджуючи політику соціального та політичного пригноблення українського населення,
зокрема й боярської знаті, то литовська експансія в Україні не була настільки насильницькою.
Це було скоріше «поєднання елементів завоювання руських територій з подальшим
юридичним закріпленням відносин» [7, с. 43].

Козацька Україна залишила своїм нащадкам ясний національно-політичний ідеал, що
хитався між державною самостійністю й автономією в рамках сусідніх держав чи у
федеративній сполуці з ними [5, с. 1].

Закріплення козацької державності пройшло декілька етапів, які розпочав Зборівський
мирний договір (1649 р.). Однак найбільш цікавим з точки зору тенденцій федералізму можна
вважати Гадяцький договір 1658 року, яким у межах Речі Посполитої було задеклароване
створення князівства Руського. «У політичному аспекті за Гадяцьким трактатом козацька
Україна як Руське князівство поверталося на правах чи то автономії, чи то федеративної
частини до складу Речі Посполитої» [8, с. 90].

Автор Гадяцького договору Ю. Немирич був яскравим прихильником республіканської
форми правління та федеративного устрою держави.
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Укладення переяславського договору, а потім на його основі «Березневих статей»
трактується неоднозначно, і тут ще є багато «білих плям». «На підставі «Березневих статей»
Україна відійшла під протекторат Москви, отримавши так зване «підданство» [6, с. 58].

Проте основна ідея юридичного оформлення протекторату все-таки полягала у васальній
залежності Війська Запорозького від московського царя.

Можна, однак, констатувати, що на підставі договору 1654 року тодішня українська козацька
держава «зберігала свій державний устрій і свою територію» [4, с. 39].

У свою чергу, Московська держава робила все від неї можливе, щоб обмежити права і
вольності, якими користувалось козацтво, не говорячи вже про збереження статусу широкої
автономії Гетьманщини. Федералістських тенденцій уникали, поза як Московська держава
була абсолютною монархією, що категорично не припускала надання широких повноважень
своїм васальним землям і територіям.

Концептуальні ідеї федералізму в Росії та Україні почали формуватися на початку XIX
століття, але свій широкий розмах отримали лише наприкінці XIX – на початку XX століття.

Після розпаду Російської імперії у жовтні 1917 року в Україні відроджується питання
федералізму.

Одним із прихильників федералізації був видатний український історик, вчений
М. Грушевський.

Ідея федералізму залишилася домінуючою протягом усього періоду наукової та
громадсько-політичної діяльності вченого. В окремі моменти вона відступала на задній план
під тиском більш популярної ідеї повної незалежності України, але й тоді продовжувала
впливати на його світоглядні позиції.

У квітні 1917 р. М. Грушевський пише теоретичну працю «Якої ми хочемо автономії й
федерації», в якій надає чіткий образ майбутньої автономної України у федеративній Російській
Республіці. Така автономія, на думку вченого, «більш-менш наближається до державної
самостійності» [2, с. 133]. М. Грушевський пропонував організувати політичну владу на засадах
широкої місцевої самоуправи. Законодавча влада – Сойм, мала складатися з представників
від усіх партій, течій і національних груп. Сойм мав би «порядкувати справами всієї України
в її етнографічних межах».

Отже, у федеральні органи Україна мала б делегувати: «Справи війни і миру», міжнародні
трактати, завідування воєнними силами республіки, пильнування одностайної монети, міри,
ваги, оплат митових… нагляд за поштами, телеграфами й залізницями держави, надавання
певної одностайності карному… цивільному праву країв, стеження за додержуванням певних
принципів охорони прав національних меншостей у краєвім законодавстві» [2, с. 133].

Уся ж решта мала перейти, відповідно, до компетенції «краєвої влади».
Подальший розвиток українсько-російських взаємин вніс значні корективи в політичну

програму Грушевського. Він піддає різкій критиці політику радянської Росії в Україні, оскільки
вважає, що вона фактично продовжує стару царську політику. Вчений писав з цього приводу,
що більшовицькі керівники, які своїм завданням поставили федеральне об’єднання
великоруської та української демократії, під своїм федералізмом приховують найгірший
терористичний централізм. Тому Грушевський змушений був визнати, що для українців,
очевидно, неможливий «повний поворот від незалежної України до федеративної Росії» [2,
с. 149]. В історичних умовах, що склалися після проголошення незалежності УНР, Грушевський
вважав, що питання взаємовідносин України з Росією найкраще вирішаться за умови
входження обох республік як рівноправних членів до складу світової європейської федерації.
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«У відносинах до Росії, – зазначає вчений, – Українська республіка мусить бути самостійною
і незалежною – вони можуть об’єднатися тільки у вищій організації як дві рівнорядні одиниці»
[2, с. 149].

Ідею федералізації продовжив і гетьман П. Скоропадський.
Симптоматичним підсумком розвитку Української Держави П. Скоропадського як

українсько-російської державності було проголошення гетьманом федераційної грамоти, в
якій зазначалося: «Нині перед нами нове державне завдання. Держави Згоди (Антанта) здавна
були приятелями колишньої єдиної Російської Держави. Тепер після пережитих Росією великих
заворушень умови її майбутнього існування повинні, безумовно, змінитися. На інших
принципах, принципах федеративних, повинна бути відновлена давня могутність і сила
всеросійської держави. У цій федерації Україні належить зайняти одне з перших місць» [9,
с. 43]. У документі наголошувалося на особливій об’єднувальній місії України, якій належало
відіграти вирішальну роль у справі утворення всеросійської федерації та, нарешті, відновлення
Великої Росії. Цей політичний крок глави Української Держави, детермінований рядом складних
факторів, був природним і закономірним. У Першій світовій війні стався злам на користь
країн Антанти. Не маючи власної армії, гетьманський режим виявився беззахисним перед
російськими більшовиками, оскільки Раднарком анулював Брестський мир. Сучасний історик
Р. Пиріг доводить, що, видаючи грамоту, П. Скоропадський планував подати чіткий сигнал
Антанті про можливість використання потенціалу України для відродження Росії та намагався
зіпертися на потужне всеросійське лобі в Україні. Слід підкреслити, що інтелектуальний вплив
на це рішення мав український федералізм рубежу століть, який пов’язував історичні
перспективи з Росією. П. Скоропадський був «сином своєї епохи», світогляд якого формувався
на українській етнічній та російській імперській основах. У жовтні 1920 р. колишній гетьман
заявив кореспондентові «Газетт де Лозанн»: «Союзні місії ставили мені умови, які зводилися
до вимоги федерації з Росією. Я досить добре розумів небезпеку, що виникла з подібного
політичного домагання, але, змагаючи перш за все до вищої мети – утримання ладу в Державі,
яку я збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і
проголосити федерацію з Росією» [9, с. 48].

Проросійська суть федераційної грамоти гетьмана П. Скоропадського була логічним
продовженням суперечливого процесу пошуку історичної перспективи. Вибір між
Німеччиною й Росією визначав майбутній розвиток Української Держави.

У радянський період уперше пропозицію федеративної України у 1989 році висловив
В’ячеслав Чорновіл, балотуючись у народні депутати.

Він акцентував на тому, що Україна мусить відкинути московський централізм – але також
має відмовитися від київського диктату. «Вважаю, що натерпівшись від тоталітаризму й
імперського централізму, вільна Україна здобуде стійкий імунітет проти будь-яких диктатур,
однопартійних режимів, непогрішимих вождів, партій і вчень. І не захоче мій народ змінювати
накинутий ззовні московський централізм на рідний київський, а піде шляхом традиційного
ще з князівських і козацьких часів демократичного самоврядування», – зазначено в чернетці
виборчої програми кандидата в народні депутати Верховної Ради УРСР Чорновола, датованій
серпнем 1989 року (вибори відбулися у березні 1990-го).

Чорновіл виступав за глибоку федералізацію зі створенням земельних урядів та
загальнодержавного двопалатного парламенту. «Я уявляю майбутню Україну федеративною
державою – союзом земель, які склалися історично й несуть на собі природно-кліматичні,
культурно-етнографічні, мовно-діалектні, побутово-господарчі та інші відмінності, що творять
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неповторне різнолике обличчя єдиного народу. Бачу в складі Української Народної Республіки
такі землі, як Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина, Закарпаття, Гетьманщина,
Слобожанщина, Запоріжжя, Донеччина, Таврія (Чорноморія), а Крим – як незалежного сусіда,
або автономну республіку в союзі з Україною», – писав Чорновіл [10, с. 579–587]. Далі Чорновіл
виклав бачення інституційного оформлення федерації. «Кожна із земель матиме свій
парламент (Донецьку раду, Галицьку раду та ін.) і свій земельний уряд, а двопалатна
(з пропорційним представництвом від усього населення і порівним – від земель) Центральна
Рада України відатиме і берегтиме гарантії демократичних прав (на опозицію, вільні вибори,
свободу слова і друку, приватну чи колективну власність, недоторканість і гідність особи)», –
пропонував Чорновіл.

Політик вважав, що єдиною державною мовою у федерації має бути українська, однак у
ряді земель місцева влада могла б запровадити двомовність (нині б сказали, що він пропонував
надавати статус регіональних мов). «Федеральний устрій України надасть можливість урядам
таких найбільш етнічно неоднорідних земель, як Донбас чи Крим, при обов’язковому визнанні
української мови єдиною державною в республіканському масштабі вводити на тривалий
період дво- чи й тримовність у своїх федеральних землях».

З набуттям Україною незалежності та прийняття Конституції України, де закріплювався
унітарний державний устрій, питання федералізації зійшло з політичної арени аж до початку
ХХІ ст.

Питання федералізму в Україні постало знову на порядку денному, коли загострилися
відносини між політичними елітами після початку Помаранчевої революції, а особливо після
подій січня-лютого 2014 року.

Фактично процес дискредитації федералізму розпочався набагато раніше етнополітичного
конфлікту, гібридної війни України з Росією та її маріонетковими терористичними
формуваннями на території Донецької та Луганської областей. Попередня влада багато років
готувала ґрунт для федералізації України. Представники Партії регіонів, як зауважує К. Вітман,
не були налаштовані на пошук компромісів у межах етнополітики [1].

Сьогодні поняття «федералізація» слугує винятково фіговим листком для прикриття
сепаратизму, намірів розхитати, розвалити державу.

В українському суспільстві немає реальних прихильників федерального устрою. Коли
відстоюють такий устрій, то мають на увазі зовсім інше. За федералізацію виступають або
окремі «лідери» самопроголошених територій, щоб забезпечити собі владні повноваження,
або підтримувані Росією антиукраїнські, антидержавницькі сили.

Нині у світі за федералізацію України виступають переважно російські політики та
підконтрольні їм ЗМІ. Однак після анексії Криму та російської агресії на сході України ці ідеї
цілком резонно сприймаються як відверто антиукраїнські.

Сучасна Україна, як і будь-яка інша держава світу, не є однорідним національно-державним
утворенням. Проте федералізація (тобто перетворення унітарної держави на федеративну)
навіть теоретично не може вирішити культурні, мовні, релігійні, етнографічні, національні
питання. Навпаки, через зовнішнє «підігрівання» слугувала б основою для поглиблення розколу
та ослаблення держави.

Та навіть якби не цей аргумент, ідея федералізації абсолютно неприйнятна для України.
Аргументи проти федералізації України:
1. Замість того, щоб зняти протиріччя, федералізація може посилити розкол країни, оскільки

передбачає більшу культурну, економічну й навіть політичну замкнутість регіонів та, відповідно,
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загострення суперечностей між ними на ґрунті героїзації різних за поглядами історичних осіб
культурної та економічної орієнтації, різності традицій, мови, конфесійної належності тощо.

2. Федеративні країни формуються внаслідок інтеграційних процесів, що охоплюють певні
національно-територіальні утворення, а не у результаті поділу держави. Найстійкіші федерації
виникали шляхом об’єднання незалежних суб’єктів (Канада, Німеччина, США тощо). Недарма
в перекладі з латинської федераціо означає «союз, об’єднання». Отже, відповідно до цієї
«традиції» Україна мала б спочатку розпастися на державні утворення, які потім могли б
створювати федерацію, що само по собі абсурдно.

3. Федералізація в Україні не має жодних економічних чи національних передумов. Попри
культурні розбіжності у нас немає економічно самодостатніх регіонів чи національно-
територіальних одиниць, які могли б аргументовано претендувати на окремішність.

4. Сьогодні переважна більшість суверенних держав світу, а особливо європейських, є
унітарними.

5. Сучасні опитування громадської думки свідчать про непопулярність ідеї федералізації
України. Лише 12–15 % українців підтримують таку ідею (явно не розуміючи, що насправді за
цим стоїть, або маючи на увазі сепаратизм).

6. Федералізація призвела б до збільшення рівня бюрократії в регіонах, а в умовах корупції –
до розкрадання коштів на регіональному рівні.

Проаналізувавши питання виникнення і розвитку ідей федералізму та сепаратизму в
Україні, можна зробити висновок, що федералізація України суперечить цілісності держави і
неможлива у принципі. Хто виступає за федералізацію – виступає за розвал України.
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ПОЧАТОК НАЦИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ
ТА РЕЖИМНІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Стаття присвячена режимним заходам радянського керівництва у зв’язку з початком

Другої світової війни. Аналіз проблеми здійснено в контексті запровадження й підтримання
воєнного стану на території України. Показано, якими рисами характеризувалися стан
облоги і режим прифронтової смуги. Простежено кроки, спрямовані на «очищення» цих
територій від «неблагодійних елементів», зокрема обмежувального змісту. Акцентується
увага на репресивному спрямуванні таких політичних і правових акцій.

Ключові слова: воєнний стан, прифронтова смуга, стан облоги, режимно-обмежувальні
заходи, виселення, репресії.

Статья посвящена режимным мероприятиям советского руководства в связи с
началом Второй мировой войны. Анализ проблемы осуществлен в контексте внедрения и
поддержания военного положения на территории Украины. Показано, какими чертами
характеризовались осадное положение и режим прифронтовой полосы. Прослежено
шаги, направленные на «очищение» этих территорий от «неблагонадежных элементов»,
в частности ограничительного содержания. Акцентируется внимание на репрессивном
направлении таких политических и правовых акций.

Ключевые слова: военное положение, прифронтовая полоса, осадное положение,
режимно-ограничительные мероприятия, выселение, репрессии.

This article is devoted to measures regime of the Soviet leadership in connection with the
German-Soviet war. Problem analysis carried out in the context of the implementation and
maintenance of martial law in Ukraine. It is shown that traits characterized by a state of siege
mode and front line. It traces the steps aimed at “cleansing” of the territories of “neblahodiynyh
elements”, including restrictive sense. Attention is focused on directing repressive of political
and legal actions.

Keywords: martial front line, state of siege, regime-restrictive measures, evictions, repression.
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Однією із малодосліджених проблем історії держави є події, над якими час не владний.
Вони настільки грандіозні, що їхнє значення, їхній вплив на суспільний розвиток з роками і
десятиліттями усе більше зростає. До числа таких подій належить Друга світова війна.

Отже, звернення до історичного досвіду, вивчення та засвоєння уроків минулого, зокрема
і заходів радянської влади в умовах воєнного стану щодо режимних території, сприятиме
уникненню можливих помилок у цій складній справі.

Таким чином, усе сказане свідчить про те, що надана проблема актуальна і потребує
подальшого вивчення.

Дослідження вказаної проблеми розглядаються в роботах В. П. Попова, Т. В. Вронської,
С. В. Кульчицького, В. Б. Рушайло, С. О. Кузніченко, П. М. Полян та інших. Автори в
опублікованих відкритих виданнях вивчають історико-правові аспекти процесу паспортизації
в СРСР, функціонування певних адміністративно-правових режимів тоталітарної системи та її
репресивно-карального апарату. Проте важко знайти інформацію про феноменологію
режимних територій та аналіз відповідних обмежувально-ізоляційних заходів, які
розповсюджувалися на доволі широке коло громадян Радянського Союзу.

У пропонованій статті дослідник, базуючись на відповідній нормативно-правовій базі,
архівних матеріалах, поставив за мету запровадити до наукового обігу окремі факти правової
діяльності радянської влади в умовах воєнного стану щодо режимних територій.

В умовах РФ проти України означена тема привертає підвищену увагу і є надзвичайно
актуальною як у суто науковому, так і в практичному сенсі.

У правовій літературі вказана проблематика опрацьована недостатньо. Окремі аспекти
цієї теми висвітлювалися у працях М. Бугая, П. Кулаковського, К. Кондратюка, а також
колективних виданнях «Органы государственной безопасности в Великой Отечественной
войне», «Советское право в период Великой Отечественной войны», «Реабілітація
репресованих», «История сталинского ГУЛАГА» [1, с. 37].

Початок нацистської агресії спричинив запровадження особливого правового режиму та
відповідні обмежувальні заходи, які були регламентовані Указом Президії Верховної Ради
СРСР «Про воєнний стан» від 22 червня 1941 р. [2, с. 5–7]. У місцевостях, оголошених на
воєнному стані, всі функції органів державної влади у галузі оборони, забезпечення
громадського порядку та державної безпеки делегувалися військовим радам фронтів, армій,
військових округів, а там, де не було військових рад, – вищому командуванню військових
з’єднань. Військовій владі надавалося право видавати обов’язкові для всього населення
постанови, визначаючи за їхнє невиконання передбачені законом покарання, а також
запроваджувати та забезпечувати особливий режим (заборону) в’їзду та виїзду у місцевості,
оголошеній на воєнному стані; виселяти в адміністративному порядку з меж цих місцевостей
осіб, визнаних «соціально небезпечним як за своєю злочинною діяльністю, так і за зв’язками
зі злочинним середовищем» (п. 3 «з») [2, с. 6]. Оскільки вся територія Української РСР, як і
деякі інші, ще одним Указом Президії Верховної  Ради СРСР 22 червня 1941 р. була оголошена
на воєнному стані [2, с. 7], то всі ці обмеження стосувалися її громадян повною мірою.

Звертає на себе увагу та обставина, що обмежувально-репресивні заходи не були чітко
визначені та регламентовані. Так, евакуація в’язнів тюрем, затримання у таборах ГУЛАГу
осіб, у яких вичерпався термін позбавлення волі, та інші, не передбачені згаданим Указом,
регулювалися відомчими директивами, про що йтиметься нижче. Можна небезпідставно
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припустити, що того часу, з точки зору влади, силові механізми не потребували зайвої правової
регламентації, тому вони внормовувалися саме у такий спосіб.

Документ, що внормовував правовий режим надзвичайного стану в СРСР, був не першим
у його історії. Про аналогічні декрети йшлося у попередніх підрозділах. Втім, згадані документи
не регламентували правовий режим та повноваження військової влади у місцевостях,
оголошених на воєнному стані, так всебічно, як це було зроблено в Указі 22 червня 1941 р.
Констатуючи це, слід разом з тим зауважити, що режимні заходи, зокрема і виселення,
прописувалися у загальних рисах. У перші дні нападу Німеччини на СРСР вони визначалися
лише поодинокими документами, зокрема тими, що регулювали таку діяльність лише у столиці
держави. Наприклад, у «Плані агентурно-оперативних заходів УНКДБ та УНКВС у м. Москві
та Московській області із забезпечення державної безпеки», який з’явився слідом за згаданим
Указом уже у перший день нацистської агресії, не вказувалося, які саме ізоляційні заходи
стосовно певних категорій осіб слід застосовувати. Йшлося про «виявлення», «викриття»
«кримінально-злочинних», «контрреволюційних» та «підозрілих» елементів, які проживають
поблизу оборонних та режимних об’єктів, а про їхнє видалення (виселення) – ще ні. Натомість
доволі чітко декларувалося завдання – «здійснити інтернування всіх німецьких підданих, осіб
без громадянства» [2, с. 44–47]. Уже 25 червня 1941 р. у наказі № 1 начальника гарнізону
Москви про забезпечення громадського порядку та державної безпеки у столиці держави
були викладені доволі чіткі режимно-обмежувальні приписи, серед яких і заборона в’їзду
особам, не прописаним у цьому радянському мегаполісі (за винятком відряджених);
обмеження руху легкового транспорту та пішоходів (від 24 години до 4 ранку), за винятком
осіб, які мали спеціальні перепустки (що рівнозначне запровадженню комендантської години)
[2, с. 79–80].

Кризова ситуація на початку війни зумовила створення 30 червня 1941 p. єдиного воєнно-
політичного органу з надзвичайними повноваженнями – Державного Комітету Оборони
(далі – ДКО). Органами ДКО на місцях були його уповноважені і міські комітети (штаби)
оборони, які, власне, і заступили місцеву владу. Першим місцевим надзвичайним органом
державної влади УРСР став штаб оборони Києва, заснований 6 липня 1941 р. У серпні 1941 p.
під час оборони Одеси були створені міська і районні оперативні групи, також наділені
надзвичайними повноваженнями. Такі інституції – міські штаби (комітети) оборони,
створювалися передусім у прифронтовій смузі, де фактично запроваджувався стан облоги.
Ці організаційні утворення встановлювали режим в’їзду-виїзду, складали списки кандидатів
(«соціально-небезпечних елементів») для адміністративного вислання. Відповідно до закону
про воєнний стан схожі функції мало й вище військове командування.

Принагідно слід зауважити, що стан облоги, а також подібний йому – режим прифронтової
смуги, з усіма притаманними йому заходами (максимальною мобілізацією всіх сил і засобів
для оборони, забезпеченням порядку і державної безпеки тощо) запроваджувався як
додатковий до воєнного стану практично на всій території України та скасовувався з
пересуванням лінії фронту. Це передбачало розширення повноважень військової влади, а
також кола справ, підсудних військовим трибуналам, застосування крайнього заходу – розстрілу
на місці для «провокаторів, шпигунів інших агентів ворога, які закликали до порушення
порядку…» [3, с. 227]. У розпорядження військового коменданта передавалися війська
внутрішньої охорони (внутрішні війська) НКВС, міліція й добровольчі мілітарні формування.
Постановою Політбюро ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 25 червня 1941 р. були створені інститути
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фронтових та армійських начальників охорони військового тилу [2, с. 178]. Їм
підпорядковувалися прикордонні та внутрішні війська НКВС, які також забезпечували режимні
заходи. Ще до появи перших нормативно-правових актів та відомчих директив у деяких містах
УРСР були проведені режимні заходи. Так, у другій половині дня 22 червня 1941 р. у Житомирі
почалася операція з «вилучення контрреволюційного елементу», про що звітували у доповідній
УНКДБ по Житомирській області до союзних наркоматів держбезпеки та внутрішніх справ.
Упродовж наступних трьох днів було затримано 96 осіб, інтерновано 8 іноземців та осіб без
громадянства [2, с. 92–93]. Скільки з цих громадян було арештовано або видалено у
примусовому порядку, з доповідної не зрозуміло. Інформації про заходи, подібні тим, які
здійснювалися у Житомирі, в перші дні нацистської агресії до НКВС майже не надходило.
Здебільшого це були документи про оперативну обстановку, мобілізаційні заходи та настрої
населення.

Перший документ, що регламентував заходи з «очищення» територій, яким загрожувала
окупація, з’явився лише 4 липня 1941 р. Це була спільна директива НКВС та НКДБ СРСР про
заходи з виселення «соціально-небезпечних елементів» з місцевостей, оголошених на
воєнному стані. Посилаючись на Указ Президії ВР СРСР, де зазначалося, що військовій владі
на місцях надане право ухвалювати рішення про виселення осіб, визнаних «соціально-
небезпечними», називалися виконавці – органи внутрішніх справ та державної безпеки: «У
випадку ухвалення такого рішення виселення цієї категорії осіб повинно бути покладеним на
органи НКДБ–НКВС». У зв’язку з цим згаданим інституціям на місцях доручалося провести
відповідну підготовчу роботу, взявши на облік усіх осіб (разом з родинами), перебування
яких на території, оголошеній на воєнному стані, буде визнане небажаним. Окремою ремаркою
був зроблений виняток для чоловіків і жінок віком понад 60 років і тимчасово – для хворих. У
директиві чітко виписувався порядок видалення, схожий на той, що використовувався раніше,
зокрема і під час «очищення» режимних місцевостей у межах масової паспортизації, за
винятком лише того, що списки осіб, які підлягали цій процедурі, мали затверджуватися
військовими радами фронтів, що ухвалювали рішення про це. Кандидатами на виселення
ставали: «Колишні члени антирадянських партій, які виявляли антирадянські та поразницькі
настрої; колишні учасники різноманітних контрреволюційних організацій та груп, які обіймали
в них у минулому керівне становище; усі колишні кадрові троцькісти та праві, які притягалися
у минулому до відповідальності у партійному, кримінальному або адміністративному порядку;
особи, які відбули покарання за обвинуваченнями у шпигунстві, диверсії, терорі, шкідництві
та причетні до повстанського руху; колишні «політбандити, перебіжчики, білі, харбінці, вихідці
з Монголії, на яких є компрометуючі матеріали»; а також виключені з ВКП(б) за політичними
мотивами, якщо «нині вони виявляють невдоволення та антирадянські настрої; особи без
певних занять та місця проживання і кримінальники-рецидивісти» [2, с. 176–177].

Особи, які підлягали виселенню, викликалися до міліції, де у них брали підписку про те, що
вони отримали повідомлення про необхідність виїхати. Упродовж 48 годин їм належало владнати
свої особисті справи, після чого вони мали залишити свої домівки і вирушити до інших
місцевостей, за винятком режимних міст, прикордонної смуги, а також областей та країв,
оголошених на воєнному стані. У випадку, коли згадані особи не виконували припису влади,
їх мали видаляти у примусовому адміністративному порядку [2, с. 176–177].

Зіставивши формулювання Указу Президії ВР СРСР від 22 червня 1941 р. та зміст директиви
НКДБ–НКВС СРСР від 4 липня 1941 р., можна переконатися у тому, що  останній відомчий
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припис допускав розширювальне тлумачення п. 3 «з» закону «Про воєнний стан». Критерії
визнання перелічених осіб «небажаними» та «небезпечними» був надто розпливчастий. До
того ж, як і раніше, санкції розповсюджувалися на родичів вказаних категорій. Ці обставини,
як і наступні вказівки про здійснення адміністративного вислання «соціально-небезпечних
елементів» з місцевостей, оголошених на воєнному стані, створювали реальне підґрунтя для
свавілля.

На жаль, нині відсутні точні дані про перебіг примусового виселення у межах республіки –
з режимних місцевостей, а також з тих, що були оголошені на воєнному стані чи в стані
облоги. Вірогідно, на місцях, зокрема і у районах УРСР, які доволі швидко опинилися у
прифронтовій зоні, до таких організованих акцій не вдавалися. Про це свідчать, зокрема, і
донесення НКДБ–НКВС УРСР до Москви, де подаються в основному дані про арешти та
наступне суворе покарання (позбавлення волі, розстріл), а не виселення. Більше інформації
стосується адміністративних заходів, пов’язаних з депортаціями (примусовим виселенням у
віддалені місцевості). Влада вдавалася до радикальніших кроків. Звичайне виселення з
місцевостей, оголошених на воєнному стані, регламентоване директивою від 4 липня 1941 р.,
мабуть, не здійснювалося ще й тому, що фактично вся територія УРСР була загрожена
окупацією і тому ухвалювати інші рішення було нереально.

Серед примусових переселенських акцій осібно стоять ті, які здійснювалися на етнічній
основі. Їхні причини обґрунтовувалися превентивними міркуваннями, оскільки, на
переконання влади, вони мали запобігти масовій колаборації, зокрема етнічних німців, які
мешкали на території Радянського Союзу. Відповідно до постанови ДКО від 22 вересня 1941 р.
близько 30 тис. німців Запорізької області депортували в Актюбінську область, ще 600 – в
Астраханську. 2 590 осіб німецької національності примусово вивезли з Ворошиловградської
до Кустанайської області. До 10 жовтня депортували 28 743 німців (з 36 тис., які мешкали на
території Сталінської області); 9 200 – з Одеської та Дніпропетровської вивезли до Алтайського
краю; 1 500 етнічних німців Харківщини – до Кустанайської області згідно з постановами
фронтових військрад і наказу НКВС УРСР від 20 березня 1942 р. № 010714. До середини 1942 р.
усе німецьке населення, яке до нацистської агресії проживало на території Української РСР та
Криму, переселили у східні райони СРСР [1, с. 37], оскільки ізолювати їх у менший географічний
«мінус» побоювалися з огляду на неможливість передбачити, як далеко на схід зможе
просунутися армія агресора.

Особливі режимні обмеження встановлювалися і для тих, хто був евакуйований у східні
райони СРСР з прифронтової смуги, а також для військовозобов’язаних у тилових районах.
Наказом НКВС СРСР від 9 серпня 1941 р. було затверджене Положення про прописку
евакуйованих з прифронтової смуги [4, арк. 15]. До військовозобов’язаних, які мали
дотримуватися правил військового обліку і у мирний час, в умовах надзвичайного стану ці
вимоги, зрозуміло, стали суворішими. 28 січня 1942 р. були оприлюднені нові правила обліку
та пересування військовозобов’язаних і призовників у воєнний час. Залишення постійного
місця проживання без дозволу свого військового комісара, неявка на облік до відповідної
установи упродовж місця та інші порушення встановлених правил санкціонувалися за ст. 19310а

(ухиляння від мобілізації у воєнний час) і передбачали позбавлення волі на строк не менше
одного року, а для командного складу – не менше двох років з конфіскацією всього або
частини майна. Коли ж встановлювалися обтяжливі обставини, призначалися ще суворіші
санкції,  аж до вищої міри покарання – розстрілу з конфіскацією майна [5, с. 172].
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Під час війни запроваджувалися й інші міри режимного характеру. Постановою ДКО від
28 березня 1942 р. № 1506 на воєнний час введені в дію обмежувальні заходи з пересування
залізницею та водними шляхами[6]. Відтак, вільне пересування дозволялося лише за наявності
спеціальних перепусток, які мали видавати лінійні органи міліції. ДКО доручив союзному
уряду встановити порядок видачі відповідних документів, а також вжити заходів до
максимального скорочення кількості тих, хто направлявся у відрядження різними відомствами,
підприємствами та організаціями. Перепустки встановленого зразка на проїзд залізницею та
водними шляхами видавали районні, міські та лінійні відділення міліції за місцем проживання
громадян у таких випадках: повернення додому з тривалого відрядження і після завершення
терміну договору роботи за вербуванням; завербованим на роботу установами та
підприємствами; особам, які виїжджали на навчання (у разі наявності відповідного виклику);
у випадках хвороби або смерті найближчих родичів (батька, матері, чоловіка, дружини, дітей,
братів, сестер), коли існували документи, що підтверджували ці факти. За проїзд без належних
перепусток встановлювалася сувора відповідальність. Тих, хто порушував правила проїзду
вперше, притягали до адміністративної відповідальності (штраф). Повторне порушення тягло
за собою кримінальну відповідальність за ст. 75 КК РРФСР (позбавлення волі на строк до трьох
років або штраф до 3 тис. крб) та відповідними статтями КК союзних республік [6].

І лише 15 квітня 1943 р. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила Указ «Про запровадження
воєнного стану на всіх залізницях [СРСР]», який передбачав переведення всіх працівників у
статус мобілізованих і прикріплених до своїх робочих місць. Згадані особи підлягали
кримінальній відповідальності так само, як і військовослужбовці Червоної армії за законами
воєнного часу [7].

Запровадження воєнного стану передбачало ізоляцію небезпечних категорій осіб, для
в’язнів радянських тюрем, а також введення особливого режиму для тих, хто вже перебував у
таборах ГУЛАГ. Доповнення Указу Президії Верховної Ради СРСР про воєнний стан та режимні
заходи, пов’язані з цим, декларувалися у відомчих приписах НКДБ. 22 червня 1941 р. спільною
директивою наркомів внутрішніх справ і прокурора СРСР усім підлеглим на місцях, серед них
і начальникам тюрем та виправно-трудових таборів, наказувалося припинити звільнення
«контрреволюціонерів, бандитів, рецидивістів», а також інших небезпечних злочинців;
посилити охорону місць позбавлення волі та припинити будь-яке листування в’язнів і тих, хто
утримувався у спецселищах «з волею»[8, с. 116–117]. Що слід було робити з в’язнями тюрем
в УРСР після згаданого «припинення звільнення», 23 червня пояснив нарком держбезпеки
СРСР В. Меркулов, який наказав арештованих, які рахувалися за НКДБ, НКВС, судом та
прокуратурою, вивезти до східних районів СРСР. Крім того, приписувалося у пришвидшеному
порядку розглянути справи осіб, арештованих органами НКДБ, а також скласти списки на тих,
яких «доцільно розстріляти»[9, с. 192]. У директиві НКДБ СРСР № 136 «Про завдання органів
державної безпеки в умовах воєнного часу», яка вийшла за два дні – 24 червня, наказувалося
«форсувати евакуацію арештованих», у першу чергу, з районів, де створилася реальна загроза
захоплення противником [1, с. 37]. Після неодноразових спроб наркома внутрішніх справ
УРСР В. Сергієнка отримати інструкції з Москви 24 червня на адресу НКДБ УРСР надійшла
телеграма, в якій наголошувалося, що «згідно з розпорядженням Л. Берія, за списком,
затвердженим прокурором, [належить] розстріляти всіх осіб, засуджених за контрреволюційні
злочини, а також осіб, які скоїли розтрати у великих розмірах і на той час ще перебували під
слідством» [10, с. 160].
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Забігаючи у часі дещо наперед, слід зазначити, що навесні 1942 р. режимні заходи стосовно
різних категорій, утримуваних у таборах ГУЛАГ та на спецпоселенні, були дещо послаблені.
29 квітня вийшла директива НКВС і Прокурора СРСР № 185, якою наказувалося, хоча й у
своєрідний спосіб, але звільнити із таборів в’язнів, затриманих там у зв’язку з початком війни.
Проте, незважаючи на закінчення терміну ув’язнення, у таборах залишили засуджених за
зраду Батьківщини, терор, шпигунство, диверсію, троцькізм, а також тих, хто належав до
троцькістських та правих партій і бандитів. Їм оголосили, що вони перебуватимуть під вартою
до кінця війни [8, с. 117], та залишили з метою працевикористання у статусі вільнонайманих
без права виїзду з прикріпленням до місця роботи. Виняток зробили лише для повних інвалідів
і людей похилого віку, яких неможливо було використовувати на роботі [8, с. 117]. Втім, і на
них, як і на всіх інших колишніх в’язнів ГУЛАГ, розповсюджувалися встановлені раніше режимні
обмеження. Ці люди не могли і тоді, і тривалий час після війни повернутися додому, якщо це
були режимні території.

Навесні 1942 р. зняли обмеження, зокрема і заборону служити у лавах Червоної армії, з
дітей «куркулів», які перебували на спецпоселенні. Спеціальними постановами ДКО від
11 квітня 1942 р. та 22 червня 1942 р. вирішили відправити на фронт, відповідно, 35 тис. та
15 тис. трудпоселенців. Загалом станом на 1 листопада 1942 р. у такий спосіб мобілізували
60 747 осіб [11, с. 355–356]. У жовтні того ж року було ухвалено рішення, що члени сімей
мобілізованих на фронт знімаються з обліку спецкомендатур. Відповідно, скасовувалося й
позбавлення прав. Повнолітнім членам родин загиблих на фронті дозволили видавати паспорти
і виїхати з місць поселення. Але проживання у режимних місцевостях їм, як і раніше,
заборонялося.

Упродовж 1942 р. та й пізніше перелік режимних місцевостей, зокрема і І категорії,
розширювався. Ця процедура мала відповідну логіку та послідовність. Спочатку регіональне
керівництво зверталося з відповідним клопотанням до ДКО СРСР (як правило, посилаючись
на велике оборонно-стратегічне значення того чи іншого міста, дислокацію у ньому військових
округів тощо), далі – після розгляду згаданого звернення відбувалося ухвалення рішення у
вигляді постанови цього органу. Так, 10 січня 1942 р. постановою ДКО статус міст І категорії
режимності був наданий Свердловську та Челябінську [12]. 11 лютого 1942 р. міський комітет
оборони Сталінграда ухвалив рішення звернутися з клопотанням до ДКО щодо підвищення
статусу режимності з ІІ (такий статус був наданий постановою РНК СРСР від 10 вересня
1940 р. № 1667) до І категорії. Крім уже загаданих аргументів, наголошувалося і на гострій
необхідності «розвантаження» та видалення з міста «всього злочинного та іншого підозрілого
елементу, що зробити в умовах режиму другої категорії неможливо». Одночасно із
запровадженням режиму І категорії міський комітет оборони просив ДКО встановити навколо
Сталінграда 25-кілометрову заборонену зону[13, с. 112–113]. 21 лютого 1942 р. це клопотання
задовольнили[12]. Аналогічні рішення (підвищення рівня режимності з ІІ до І категорії) пізніше
були ухвалені й щодо ряду інших міст, зокрема і в УРСР.

Отже, на початковому етапі німецько-радянської війни радянське керівництво вдалося до
запровадження особливого правового режиму у вигляді воєнного стану, а також надзвичайних
заходів у районах, наближених до зони бойових дій. Це, зокрема, проявлялося в обмеженні
права вільного пересування багатьох категорій громадян і «очищенні» районів, загрожених
окупацією, від «неблагонадійних елементів». Ці кроки потребували нормативно-правового
регулювання у відповідних законодавчих актах та відомчих документах.
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Додатковим заходом до воєнного стану було оголошення стану облоги і режиму
прифронтової смуги, що передбачало посилення санкцій за їхнє порушення. У рамках реалізації
вказівок центру здійснювалося масове «очищення» режимних місцевостей від громадян, з
якими влада пов’язувала реальну і потенційну загрозу. Одночасно збільшувалась кількість
режимних місцевостей, підвищувався (з ІІ до І категорії) статус режимності тих, що його
мали. Виправдовуючи надмірно жорсткі заходи несприятливим перебігом бойових дій,
радянське керівництво продовжувало випробувану лінію на посилення репресивного
компонента.
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СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: ТЕОРЕТИКО-
ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ

У статті проаналізовано генезис наукових думок про сутність сурогатного
материнства та систематизовано ці погляди. Здійснено теоретичний аналіз
співвідношення понять «сурогатне материнство» та «сурогатна матір». Виокремлено
особливості правового регулювання сурогатного материнства в Україні та встановлено
його режим. Доведено доцільність зміни режиму правового регулювання сурогатного
материнства в Україні з дозвільного на альтруїстичний з метою уникнення перетворення
на товар як сурогатних матерів, так і дітей.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, сурогатне материнство,
сурогатна матір, гестаційне сурогатне материнство, традиційне сурогатне
материнство, комерційне сурогатне материнство.

В статье проанализирован генезис научных мнений о сущности суррогатного
материнства и систематизированы эти взгляды. Осуществлен теоретический анализ
соотношения понятий «суррогатное материнство» и «суррогатная мать». Выделены
особенности правового регулирования суррогатного материнства в Украине и определен
его режим. Доказана целесообразность изменения режима правового регулирования
суррогатного материнства в Украине с разрешительного на альтруистический с целью
избегания превращения в товар как суррогатных матерей, так и детей.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное
материнство, суррогатная мать, гестационное суррогатное материнство, традиционное
суррогатное материнство, коммерческое суррогатное материнство.

The article analyzes the genesis of scientific opinions about the nature of surrogacy and
systematizes these views. There was conducted the theoretical analysis of the correlation between
the concepts “surrogate motherhood” and “surrogate mother”. The peculiarities of legal
regulation of surrogate motherhood in Ukraine were determined and its regime was set. There
was proved the expediency of changing the legal regulation regime of surrogacy in Ukraine
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from the permitting to altruistic in order to avoid becoming a commodity both surrogate mothers
and children.

Keywords: assisted reproductive technologies surrogacy, Surrogate motherhood, gestational
surrogacy, traditional surrogacy, commercial surrogacy.

Допоміжні репродуктивні технології є одним із вагомих досягнень XX століття. Перше
народження дитини в результаті штучного запліднення та перенесення ембріона відбулося
25 липня 1978 року у Великобританії [1, с. 4]. З того часу кількість осіб, що звернулася щодо
лікування з використанням репродуктивних технологій, значно зросла. Серед різноманітних
методів допоміжних репродуктивних технологій (далі – ДРТ) вагоме місце посідає сурогатне
материнство, яке сьогодні вважається прибутковим бізнесом, що активно розвивається в
усьому світі [2; 3]. Слід зазначити, що для повного розуміння явища сурогатного материнства,
його тенденцій і частоти наразі не існує надійних статистичних даних, оскільки практично всі
країни не мають системи моніторингу випадків сурогатного материнства. Натомість
запроваджений в окремих країнах дозвільний режим правового регулювання сурогатного
материнства практично не контролюється ніяким органом влади, що на практиці призводить
до порушень прав як сурогатних матерів, так і дітей (що часто вважається продажем дітей).

В Україні сурогатне материнство має понад 30-річну історію [4, с. 168]. Проте скористатися
програмою сурогатного материнства більшість українських сімей, що страждають від
безплідності, а це 10–15 %, не можуть через її високу вартість. Натомість така програма є
привабливою для іноземних громадян через недосконале українське законодавство, що
регулює відносини у сфері сурогатного материнства і стосовно доступну для іноземних
громадян вартість цієї програми. Наведене вище призвело до того, що Україна сьогодні є
однією із привабливих країн для «репродуктивного туризму», незважаючи на те, що правове
забезпечення сурогатного материнства є одним із законодавчо неврегульованих і
найскладніших питань у галузі сімейного права України та у сучасній юридичній практиці.
Варто відмітити, що в Україні немає єдиного нормативно-правового акта, який містив би
визначення понять «сурогатне материнство», «сурогатна матір», «договір про сурогатне
материнство» тощо, а також регламентував усі аспекти відносин сурогатного материнства.
Відсутня також чітка регламентація комерційної програми сурогатного материнства, що може
призвести до перетворення дитини і сурогатної матері на «товар». Неврегульованими є суттєві
умови договору, що укладаються між сурогатною матір’ю та біологічними батьками
(подружжям), що призводить до порушень прав як біологічних батьків, так і сурогатної матері.

Останнім часом проблематика сурогатного материнства стала предметом численних
дискурсів як науковців, так і практиків. Висвітлюються різні думки як на захист цього явища
(Н. А. Аблятіпова, Н. М. Басай, С. Б. Булеца, Ю. В. Коренга, А. С. Коломієць, В. О. Кожевнікова,
Л. В. Красицька, Р. А. Майданик, М. В. Сопель, С. Г. Стеценко, О. Я. Явор), так і на його
категоричну заборону (К. Рибак, І. Кидалов, О. Данченко, О. Розгон, Ю. Таланов). Незважаючи
на наявність науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення правового регулювання
сурогатного материнства, вітчизняне законодавство у цій сфері є недосконалим.

Наведене вище обумовлює актуальність теми дослідження, а відтак, метою нашої статті є:
аналіз генезису наукових думок про сутність сурогатного материнства та систематизація цих
поглядів; виокремлення особливостей правового регулювання сурогатного материнства в
Україні та встановлення режиму його правового регулювання, а також розробка практичних
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рекомендацій, спрямованих на вдосконалення вітчизняного законодавства, що регламентує
відносини сурогатного материнства.

Вперше поняття «сурогатна матір» було використано у доповіді Ради Європи [5, с. 273], де
сурогатна матір визначалась як жінка, яка виношує і народжує дитину для іншої особи. При
цьому зазначалося, що вона погодилась перед заплідненням після її народження передати
дитину цій особі. Нормами чинного законодавства України не визначено поняття «сурогатна
матір» і «сурогатне материнство», вони існують, як слушно зазначає Н. А. Аблятіпова, лише
в суспільних відносинах, пов’язаних із сучасними ДРТ [4, с. 167]. Аналіз праць учених, що
досліджували поняття «сурогатне материнство», дозволяє нам зробити висновок про те, що
визначення поняття «сурогатне материнство» ними наводилось із медичної точки зору [6],
правової [7; 8], а також окремими ученими поняття «сурогатне материнство» і «сурогатна
матір» ототожнювалися [9; 10]. У зв’язку з цим вважаємо, що слід чітко розмежувати у
вітчизняному законодавстві поняття «сурогатне материнство» і «сурогатна матір». Так,
сурогатне материнство, на думку учених, це: запліднення генетично сторонньої жінки
(Ю. Ю. Таланов); штучне запліднення (Ю. Терещенко), процес зачаття (Є. А. Іваєва); вид ДРТ
(Ю. В. Павлова); метод ДРТ (Т. У. Борисова); процес виношування дитини (Аніта Стомек).
Сурогатна матір – це жінка, яка виношує дитину для інших батьків (Дж. Волтман), здорова
жінка, що на основі договору після штучного запліднення виносила та народила дитину для
іншої сім’ї (Л. К. Айвар); жінка, яка за допомогою штучного запліднення виношує та народжує
дитину для іншої особи або сім’ї, які за медичними показниками не мають змоги зачати та
народити дитину (М. В. Сопель); фізично здорова жінка, яка погодилася виносити та народити
дитину з метою подальшої передачі подружжю за певну плату або безоплатно
(Н. А. Аблятіпова) тощо. Наведене вище доводить, що «сурогатне материнство» – це певна
юридична дія, яка має певні ознаки: взаємна домовленість осіб, що беруть участь у програмі
сурогатного материнства; чітке визначення осіб, які мають право на участь у програмі
сурогатного материнства; факт зачаття ЕКЗ з наступною імплантацією ембріона; мета –
виношування і народження дитини тощо. Щодо сурогатної матері, то це – фізична особа
(жінка), яка має відповідати певним критеріям для участі у програмі сурогатного материнства:
вік, стан здоров’я, наявність власних здорових дітей, дієздатність (ст. 211 Сімейного кодексу
України) (далі – СК України) [11; 12].

Сурогатне материнство може набувати двох форм: «гестаційне сурогатне материнство»
(коли сурогатна матір народжує дитину, але при цьому не є її генетичною матір’ю) –
реалізується за допомогою штучного запліднення яйцеклітини майбутньої матері або донора,
та «традиційне сурогатне материнство» (коли сурогатна матір є біологічною та генетичною
матір’ю дитини) –  може реалізовуватися за допомогою штучного запліднення або шляхом
інсемінації: сурогатна матір надає яйцеклітину, а сперма надається або батьком, або
донором [3].

Виокремлюють також види сурогатного материнства. До яких відносять: традиційне
сурогатне материнство, сурогатна вагітність, донорська сурогатна вагітність [13]. Наведені
вище форми та види сурогатного материнства використовуються в Україні.

Аналіз поглядів учених щодо розуміння сутності сурогатного материнства дозволив нам
виокремити чотири групи наукових підходів. Нами визначено критерієм систематизації
наукових підходів до розуміння сутності сурогатного материнства режим його правового
регулювання. На підставі цього виділено такі групи наукових підходів: 1) сприйняття сурогатного
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материнства як некомерційного, що передбачає компенсацію витрат сурогатній матері лише
на медичне обслуговування та інші витрати, пов’язані з вагітністю (Є. А. Іваєва, Ю. В. Павлова,
М. В. Сопель, Ю. Ю. Терешко та інші); 2) сприйняття сурогатного материнства як
комерційного, так і некомерційного (Н. А. Аблятіпова, В. А. Ватрас, В. Н. Леженін,
А. О. Митрякова, Ю. В. Коренга, Р. А. Майданик та інші); 3) сприйняття сурогатного
материнства як комерційного (Цікареллі Дж, С. Дженікс, Л. Бекман, Дж. Дж. Мілбанк та інші);
4) не сприйняття сурогатного материнства і його заборону (К. О. Зибак, І. К. Кидалов,
О. П. Данченко, О. О. Розгон, Ю. Ю. Таланов) та інші.

Щодо вітчизняного законодавства, то особливістю правового регулювання сурогатного
материнства є те, що воно передбачає як некомерційну його основу, так і комерційну. Слід
також вказати на те, що воно містить певні заборони і зобов’язання. Так, забороняється
укладати договори сурогатного материнства з одностатевими подружніми парами;
одинокими особами; особами, які не перебувають у шлюбі між собою (згідно зі
ст. 21 СК України). Варто також зазначити, що репродуктивна медицина можлива лише за
медичними показниками, а не за соціальними.

До зобов’язань віднесено: обов’язок майбутньої матері пройти певний набір обстежень
(визначення групи крові, аналіз крові на сифіліс, ВІЧ, гепатит В і С, біохімічний аналіз крові,
висновок терапевта про стан здоров’я і відсутність протипоказань до виношування вагітності,
висновок психіатра тощо); виносити, народити і передати народжену дитину генетичним
батькам, виконуючи при цьому всі зазначені у договорі умови; обов’язок генетичних батьків
виплатити сурогатній матері винагороду і компенсацію одразу ж після народження дитини;
обов’язок забрати дитину; обов’язки медичного закладу (у випадку багатостороннього
договору) щодо забезпечення перенесення ембріонів, отриманих шляхом ЕКЗ, до порожнини
матки відповідно до чинного законодавства, здійснення повного контролю під час вагітності
та надання медичної допомоги [14]. Слід також зазначити, що сімейне законодавство України
не допускає можливості оспорювання материнства жінкою, яка виконувала функції сурогатної
матері (ч. 2 ст. 123 СК України) та не зберігає за нею права залишити дитину. Європейська
практика дотримується зовсім іншого підходу до регулювання питань встановлення
материнства у випадку народження дитини сурогатною матір’ю і виходить з того, що матір’ю
дитини є та жінка, яка її виносила та народила, що має переважну силу перед правами матері
генетичної [1, с. 6–7].

Існуюче законодавство стосовно сурогатного материнства учені поділяють на три основні
режими: альтруїстичний, дозвільний, заборонний.

Альтруїстичний режим, за яким сурогатне материнство дозволяється державою, але
сурогатна матір отримує компенсацію витрат лише на медичне обслуговування та інші
витрати, пов’язані з вагітністю. Майбутні батьки, що укладають договір із сурогатною матір’ю,
не мають права сплачувати за послугу щодо виношування та народження дитини.
Альтруїстичний режим прийнятий у таких країнах: Австралія, Канада, Великобританія,
Нідерланди, Бельгія.

Дозвільний режим, за яким країни дозволяють сурогатне материнство на законодавчому
рівні, з певним регулюванням деяких аспектів. Приклади країн: Грузія, Індія, Російська
Федерація. Однак при цьому існують деякі варіації правового режиму. Наприклад, в Ізраїлі
сурогатне материнство контролюється державою, тобто на кожен крок потрібно отримати
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дозвіл. У Південній Африці контракт із сурогатною матір’ю повинен бути підтверджений
судом.

Заборонний режим, за яким укладання договорів про сурогатне материнство не
дозволяється. Країни, які вирішили прийняти такий режим, керувалися морально-етичними
принципами, такими як уникнення перетворення дітей на товар та експлуатації сурогатних
матерів, а також з метою захисту їхніх інтересів. Прикладами таких країн є Франція, Швеція,
Угорщина, Німеччина, Ісландія, Італія, Японія, Швейцарія, Пакистан, Саудівська Аравія, Сербія
[1, с. 10–11].

Здійснений нами аналіз вітчизняного законодавства, що регламентує відносини у сфері
сурогатного материнства та виокремлення особливостей його правового регулювання,
дозволяє нам віднести вітчизняне законодавство до дозвільного режиму та зробити висновок
про доцільність переорієнтації його на альтруїстичний режим. Наведене вище сприятиме
мінімізації випадків перетворення на «товар» як сурогатних матерів, так і дітей. На жаль,
сьогодні непоодинокими є випадки, коли посередницькі агенції та клініки отримують
фінансовий зиск від угод про сурогатне материнство, а сурогатна матір отримує лише малу
частину цих коштів [15, с. 15].

Голландський доповідач з питань торгівлі людьми нещодавно опублікувала звіт, у якому
довела, що «комерційне сурогатне материнство» може кваліфікуватися як торгівля людьми
[1, с. 51]. Визначення торгівлі людьми наведене в Протоколі ООН про попередження і
припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї. Воно має три
складові: 1) дія – вербування, перевезення, передача, приховування або одержання людей;
2) засіб – шляхом загрози силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення,
шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу,
у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу; 3) мета –
з метою експлуатації, що також включає послуги (ст. 3) [16]. У звіті також розглядається питання
того, яким чином комерційне сурогатне материнство підпадає під визначення торгівлі людьми.
Наведені нею ознаки підтверджують нашу думку з приводу недоцільності існування
дозвільного режиму сурогатного материнства в Україні (комерційного), оскільки наявними є
практично всі ознаки торгівлі людьми: сурогатні матері, залежно від конкретної ситуації,
вербуються агенціями із сурогатного материнства або клініками, які надають допоміжні
репродуктивні послуги. Їх можуть розселяти у спеціальному житлі, піддавати спеціалізованим
медичним процедурам та моніторингу впродовж виношування та народження дитини. Таким
чином, задовольняється перша умова визначення торгівлі людьми. Другою складовою торгівлі
людьми є примус. У випадку сурогатного материнства питання полягає в тому, чи прийняла
жінка рішення стати сурогатною матір’ю незалежно та самостійно. Якщо вона зробила це під
тиском чоловіка або якщо жінці, яка живе в бідності, обіцяють велику суму грошей. Третім
фактором є те, чи може сурогатна матір вільно пересуватися під час вагітності та чи має вона
свободу вибору стосовно свого тіла.

На жаль, сьогодні у зв’язку з недосконалим законодавством, що регламентує відносини у
сфері надання послуг сурогатного материнства, бідність, слабку адміністративну систему,
відсутність контролю з боку держави, можливою є експлуатація сурогатних матерів і дітей.

Проведене нами дослідження дозволило сформулювати такі висновки:
1. На підставі здійснення теоретичного аналізу понять «сурогатна матір» та «сурогатне

материнство» встановлено, що сурогатне материнство – це юридична дія, яка має певні
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ознаки, а сурогатна матір – це фізична особа (жінка), яка має відповідати певним критеріям,
таким як: вік, стан здоров’я, дієздатність, наявність власних здорових дітей тощо.

2. На підставі аналізу генезису наукових думок про сутність сурогатного материнства
здійснено систематизацію цих поглядів. Визначено критерієм систематизації режим правового
регулювання сурогатного материнства. Виокремлено чотири групи наукових підходів.

3. Встановлено, що законодавство стосовно сурогатного материнства поділяють на три
основні режими: альтруїстичний, дозвільний, заборонний. На підставі аналізу законодавства,
що регулює відносини у сфері сурогатного материнства, встановлено, що в Україні діє
дозвільний режим сурогатного материнства.

4. Обґрунтовано доцільність зміни режиму правового регулювання сурогатного
материнства в Україні з дозвільного на альтруїстичний з метою уникнення перетворення на
«товар» як сурогатних матерів, так і дітей.

5. Вважаємо за доцільне прийняття Закону України «Про сурогатне материнство» і
подальше удосконалення законодавства, що регламентує відносини у сфері сурогатного
материнства.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена аналізу законодавчої бази щодо регулювання спадкування за
заповітом. Окремо приділено увагу особливостям оформлення заповіту та правовим
наслідкам недодержання вимог щодо оформлення заповіту. Розглянуто  вимоги, що
висуваються до спадкодавця. Запропоновано шляхи подолання прогалин, виявлених у
чинному законодавстві щодо регулювання спадкування за заповітом.

Ключові слова: спадкове право, спадкування за заповітом, спадщина, заповіт,
спадкодавець, спадкоємець, спадкові правовідносини, правонаступництво, виконавець
заповіту.

Статья посвящена анализу законодательной базы по регулированию наследования по
завещанию. Отдельно уделено внимание особенностям оформления завещания и правовым
последствиям несоблюдения требований по оформлению завещания. Рассмотрены
требования, предъявляемые к наследодателям. Предложены пути преодоления пробелов,
выявленных в действующем законодательстве по регулированию наследования по
завещанию.

Ключевые слова: наследственное право, наследование по завещанию, наследство,
завещание, наследодатель, наследник, наследственные правоотношения,
правопреемственность, исполнитель завещания.

The paper analyzes the legal framework for the regulation of inheritance by will. Separately
paid attention to design features of the congregation, and the legal consequences of not meeting
the requirements for registration of a will. We consider the requirements that apply to the testator.
Ways of overcoming identified gaps in the current legislation on regulation testamentary
succession.

Keywords: inheritance law, inheritance under a will, inheritance, will, the testator, the heir,
hereditary legal succession, the executor of the will.

Після здобуття незалежності Україна взяла курс на переорієнтацію суспільних цінностей,
що знайшло своє закріплення в Конституції України. Зміна ставлення держави до приватної
власності потягнула за собою необхідність врегулювання долі майна, яке залишається після
смерті спадкодавця. Можливість, надана спадкодавцю, самостійно вирішувати долю майна,
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що залишається після його смерті, є однією з найважливіших гарантій стабільності відносин
приватної власності.

Спадкування виступає як похідна інституція від права власності. Свого часу К. Маркс
писав: «Якби діти були забезпечені після смерті своїх батьків, то батьки б не турбувалися про
те, щоб залишити їм засоби для життя». Зазначимо, що і зараз проблема фінансової підтримки
дітей батьками не втрачає актуальності. І скасування інституту спадкового права могло б
призвести до економічного колапсу.

Незважаючи на той факт, що інститут спадкового права практично виник з моменту поділу
суспільства на класи та появи приватної власності, в різні періоди історії він спочатку
регламентувався звичаями, а потім знайшов своє закріплення у цілому ряді законодавчих
актів, які змінювалися залежно від державного ладу та політичного устрою, сміливо можна
стверджувати, що обрана автором тема недостатньо теоретично розроблена, містить значну
кількість дискусійних теоретичних і практичних проблем, які зумовлюють її актуальність.

Проблемам спадкового права приділено істотну увагу в працях таких вчених:
М. Ю. Барщевського, М. І. Бондарєва, В. М. Васильченко, Н. С. Глусь, М. В. Гордона,
А. Г. Дідук, О. В. Дзери, В. К. Дронікова, М. М. Дякович, І. В. Желінкової, Ю. О. Заіки,
Т. П. Коваленка, Н. В. Лаговської, П. С. Никитюк, А. А. Рубанова, В. І. Серебровського,
С. Я. Фурси, Є. І. Фурси, Ю. К. Толстого, Е. Б. Ейдинова, В. Ю. Чуйкова, Я. М. Шевченка,
Л. В. Шевчука, Р. Б. Шишки та ін. Але спеціальне системне дослідження цієї теми до цього
часу в Україні та за її межами не проводилося.

Незважаючи на значну кількість публікацій, тема не втрачає актуальності та потребує
подальшої розробки. Цю необхідність підсилює також значна кількість змін, що останнім
часом вноситься в нормативно-правові акти, які регулюють процес спадкування за заповітом.
Ці нормативно-правові акти часто не узгоджені між собою та протирічать один одному.
Спори, що стосуються спадкового права, знаходяться на третьому місці за частотою звернень,
67 тисяч позовних заяв у судах України.

Сучасна цивілістична наука надає перевагу саме спадкуванню за заповітом, мотивуючи
цю перевагу важливістю того факту, що спадкодавець сам може визначати коло спадкоємців
та їхню частку у спадщині, фактично вирішити долю майна, яке він накопичив за життя, та
залишити після своєї смерті.

Мета статті полягає у дослідженні актуальних питань нормативно-правового регулювання
відносин спадкування за заповітом на сучасному етапі розвитку цивілістичної науки.

Для досягнення поставленої мети у статті вирішувалися такі завдання: дослідити
нормативно-правову базу щодо регулювання процесу спадкування за заповітом;
охарактеризувати особливості оформлення заповіту та правові наслідки недодержання вимог
щодо оформлення заповіту; розглянути особливості спадкування за правом представлення;
охарактеризувати вимоги, що висуваються до спадкодавця; виявити основні проблеми
сучасного спадкового законодавства України.

Становлення в Україні ринкової економіки привернуло увагу законодавців, які розуміли
невідкладну необхідність внесення змін у законодавчу базу з метою закріплення права
приватної власності громадян і порядку її спадкування. Також слід було розробити правовий
механізм, який належним чином міг би захистити права й інтереси громадян.

У сучасній правовій Україні ми маємо ряд нормативно-правових актів, що регулюють
перехід права власності від спадкодавця до спадкоємців із врахуванням особливостей та виду
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спадкування. Конституція України гарантує кожному громадянину право володіння,
користування та розпорядження своєю власністю, результатами своєї  творчої діяльності [4].

Цивільний кодекс України, прийнятий 2003 року, містить загальні характеристики
зазначених понять та положень вітчизняного спадкового законодавства, а також передбачає
два види спадкування: за заповітом і законом [8, ст. 1217], де спадкування за законом
розглядається як загальний вид спадкування, а спадкування за заповітом є спеціальним видом
спадкування.

Спадкування за законом має місце лише тоді, коли спадкодавець не склав заповіт або
заповіт у судовому порядку визнано недійсним за вадами змісту або вадами форми; а також
у випадку, якщо заповіт не охоплює всієї спадкової маси. У цьому випадку спадкове майно
розподіляється за законом між спадкоємцями почергово. Законодавець виділяє 5 черг
спадкування.

На думку С. Я. Фурси, складання заповіту не має сенсу в тому випадку, якщо спадкодавця
влаштовує спадкування за законом, а саме: коло осіб, які спадкуватимуть його майно за
законом, та розмір часток спадщини, які їм належать за законом. Автор не погоджується з
цією думкою, оскільки прийняти і належним чином оформити спадщину за законом можна
лише після спливу строку в 6 місяців [6, с. 983], а відкриття спадщини за заповітом відбувається
в день смерті спадкодавця або в день набрання чинності рішення суду про визнання особи
померлою [8, ст. 1223]. Особливо це важливо, коли до кола спадкоємців входять малолітні та
неповнолітні особи, непрацездатні за віком або станом здоров’я другий із подружжя, або
батьки спадкодавця, які були на утриманні у спадкодавця [8, ст. 1241].

Багато дискусій викликає питання щодо того, якими критеріями має керуватися
законодавець, визначаючи коло спадкоємців за законом. Так, Г. Ф. Шершеневич, визначаючи
дві засади спадкування за законом – сімейні і родинні, вважав, що пріоритет необхідно надавати
сімейним засадам. Багато науковців у своїх працях висловлювали думку про доцільність
обмеження кола спадкоємців при спадкуванні за родовими ознаками. Так, М. Я. Пергамент
зазначав необхідність встановлення певної межі, за якою родичі вже не братимуться до уваги,
а спадщина переходитиме до держави, міста, громади. Таке розширення кола спадкоємців за
законом може призвести до того, що спадщину отримають особи, які навіть не знали про
існування спадкодавця. А. А. Бугаєвський таких спадкоємців оригінально називав «спадкоємці,
які сміються».

Спадкоємець, який вчинив злочин або замах на злочин проти спадкодавця чи інших
спадкоємців, а також спадкоємець, який перешкоджав складанню заповіту, внесенню змін до
заповіту з метою збільшення своєї частки у спадщині, вилучений з кола спадкоємців за законом
[8, ст. 1224]. Спірним, на думку автора, є той факт, що такий спадкоємець може спадкувати за
заповітом, якщо спадкодавець знав про замах на нього, але не вилучив його з кола спадкоємців
за заповітом [5, с. 38].

З розвитком науки та медицини внаслідок проведення посмертної репродукції з’являється
ще одна категорія спадкоємців, яка викликає досить жваві наукові баталії. Хоча в статті 1222
Цивільного кодексу України прямо вказано, що спадкоємцем можуть бути особи, зачаті за
час життя спадкодавця, суперечливою залишається доля тих осіб, які були зачаті після смерті
спадкодавця, внаслідок посмертної репродукції, якщо факт репродукції прямо визначений у
заповідальному розпорядженні. Якщо ми надамо таким особам право спадкувати за заповітом,
то це суперечитиме закону, а якщо відмовимо, то порушимо волю заповідача.
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Дозволивши фізичній особі складати заповіт, законодавець при цьому зобов’язав її
дотримуватись норм чинного законодавства, обмежуючи тим самим її волю при вирішенні
питань, пов’язаних з визначенням осіб, до яких можуть перейти належні йому майнові та
деякі немайнові права у випадку своєї смерті [3, с. 22].

В об’єктивному розумінні спадкування за заповітом визначається як складова частина
цивільно-правового інституту «спадкове право», норми якої регулюють відносини, що
виникають у разі укладання фізичною особою належним чином оформленого правочину,
що має назву заповіт, щодо зміни встановленого законом порядку переходу до інших осіб
належного їй майна або вирішення долі інших належних їй благ у випадку своєї смерті. За
Цивільним кодексом України, заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок
своєї смерті [8, ст. 1233].

І. В. Желінкова заповіт класифікує як безоплатну, каузальну, строкову і формальну угоду,
яка здійснюється від імені однієї особи, або розпорядження, що носить суто владний характер
і не може здійснюватися через представника [2, с. 14]. Ця угода може бути складена у
присутності свідків та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Необхідність нотаріального посвідчення викликана тим фактом, що правові наслідки, на
настання яких ця угода спрямована, виникають лише після смерті особи, яка уклала заповіт.
Тому у той час, коли може виникнути питання щодо дійсності цієї угоди і про відповідність
волі спадкодавця (відсутності при складанні заповіту примусу) – самого спадкодавця нема в
живих. До того ж до встановлення змісту цієї волі не можуть бути залучені ні свідки, ні
використані будь-які інші документи. Усе це й обумовлює особливу необхідність участі у
складанні заповіту і засвідченні волі спадкодавця посадової особи – нотаріуса, який і надає
заповіту характер безперечного юридичного акта [9, с. 173]. Стаття 1252 регулює випадки
посвідчення заповіту іншою посадовою особою. Заповіт особи, яка перебуває на
стаціонарному лікуванні, госпіталі може бути посвідчений головним лікарем; якщо особа
перебуває в плаванні – капітаном цього судна; заповіт військовослужбовця та членів його
родини може бути посвідчений командиром частини; якщо особа відбуває покарання –
начальником місця позбавлення волі тощо. Перелік осіб та випадків, у яких вони можуть
посвідчувати заповіти, є вичерпним. Заповіт повинен укладатись на відповідному номерному
бланку із встановленими ступенями захисту. Цих бланків нема в наявності у
вищеперерахованих осіб, тому після складання заповіту у 2-х примірниках один із них
передається нотаріусу за місцем проживання заповідача або державного нотаріального архіву.
У загальному випадку перед складанням заповіту нотаріус зобов’язаний пояснити особливості
складання заповіту та правові наслідки недодержання цих норм. Не всі посадові особи
належним чином володіють необхідною інформацією. Тому нерідко бувають випадки визнання
заповітів, посвідчених посадовою особою, недійсними. Дискусійним залишається питання,
чи повністю заповідач усвідомлював зміст заповіту, чи не був заповіт складений унаслідок вад
волі. Усунути ці сумніви можуть лише свідки, які будуть присутні при складанні заповіту, а
після його прочитання, засвідчать цей факт своїми підписами.

За чинним Цивільним кодексом України, можливість складання заповіту належить лише
тим особам, які досягли повної цивільної дієздатності [8, ст. 1234].

Законодавець надає таку можливість особам, які досягли вісімнадцятирічного віку або
набули повної цивільної дієздатності, раніше вступивши у шлюб, народивши дитину, або
почали свою трудову діяльність як суб’єкти підприємницької діяльності, але обмежує у правах
неповнолітніх осіб. Дослідження показали відсутність єдиного підходу стосовно вирішення
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цього питання. Ми підтримуємо позицію І. В. Жилінкової, яка вважає, що неповнолітні мають
право розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, іншими доходами, тому вони мають
бути наділені правом складати заповіт, який можна розглядати  як один  із способів такого
розпорядження долею вищеперерахованого майна [2, с. 23]. У цьому випадку виникає колізія:
з одного боку, неповнолітній має право розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, а з
іншого – його позбавляють можливості розпорядитися зазначеними коштами шляхом
складання заповіту. Європейське законодавство закріплює можливість складати заповіт
фізичним особам з 16 років, а у виняткових випадках віковий ценз знижує до 14 років, що
свідчить про слушність цієї думки.

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Цивільного кодексу України заповіт, складений малолітньою
особою, буде визнано недійсним, оскільки вони наділені правом укладати лише дрібні побутові
угоди [8].

За нормами Французького Цивільного кодексу, заповіт мають право укладати в 16 років
емансиповані особи або особи, які беруть участь у воєнних діях. У Великобританії здатність
вчиняти заповіт виникає в 18 років, але виняток  зроблено для моряків під час плавання та
військовослужбовців, які можуть скласти заповіт з 14 років [1, с. 330].

На нашу думку, право складати заповіт не повинно прив’язуватись до факту досягнення
особою певного віку, оскільки вік не завжди є адекватним поведінці особи, слід враховувати
саме здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та керування ними.

Та незважаючи на обмеження прав фізичної особи при укладанні нею заповіту, закон
надає їй широкі можливості при вирішенні питань правонаступництва [2, с. 18]. Згідно зі
ст. 1276 ЦК України випадок, коли спадкоємець за заповітом або за законом помер після
відкриття спадщини і не встиг її прийняти належним чином та у встановленому порядку,
право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової
частки у спадщині, переходить до його спадкоємців [8]. Заповіт може містити підпризначення
спадкоємця, тобто чітко встановлювати порядок переходу спадщини від одного спадкоємця
до іншого із спадкоємців, якщо вказаний спадкоємець на момент відкриття спадщини помер,
відмовляється прийняти спадщину або не виконав умову, вказану в заповіті. Аналогічні норми
містяться в законодавстві багатьох європейських країн, де правонаступництво застосовується
досить часто, оскільки європейські норми щодо регулювання строків прийняття спадщини не
обмежують спадкоємців строком у 6 місяців.

Відповідно до ст. 1243 Цивільного кодексу України подружжя має право скласти спільний
заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Особливістю
цього виду заповіту є той факт, що він відкривається лише після смерті другого із подружжя,
але після смерті першого із подружжя заборонено вносити зміни в заповіт. З одного боку, ця
норма захищає волю особи, яка вже померла, але значно обмежує права того з подружжя,
хто пережив свого партнера.

В українському спадковому праві роль виконавця заповіту є складною і багатогранною,
оскільки він не лише виконує волю заповідача, а й забезпечує охорону прав та законних
інтересів спадкоємців, інших зацікавлених осіб, здійснює управління спадщиною тощо.
Виконавець заповіту призначається заповідачем, спадкоємцями або з їхньої ініціативи – судом,
а у разі відсутності спадкоємців – нотаріусом. Виконання обов’язків виконавця заповіту є
добровільним, оплатним та контрольованим з боку спадкоємців [7, с. 82].

Отже, відносини спадкування за заповітом на сьогодні активно розвиваються, та питання,
що виникають при спадкуванні за заповітом, не втрачають актуальності і потребують
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нормативно-правового регулювання. Як показало наукове дослідження, існують певні
прогалини, які потребують негайного усунення. Також існує необхідність врегулювання
спірних відносин, під час вирішення яких доцільно використовувати напрацювання вітчизняних
цивілістів та досвід іноземних держав.

На думку автора, потрібно внести зміни до чинного Цивільного кодексу України та
вилучити з кола спадкоємців за заповітом осіб, які вчинили злочин або замах на злочин проти
спадкодавця чи інших спадкоємців, а також осіб, які перешкоджали скасуванню заповіту,
внесенню змін до заповіту з метою збільшення своєї частки у спадщині.

Уточнити зміст статті, яка передбачає право складати заповіт, не лише при досягненні
особою повної дієздатності, а враховуватиме також можливість цієї особи усвідомлювати
значення своїх дій і керування ними.

Доповнити статтю Цивільного кодексу України, яка визначає випадки втрати чинності
заповіту, такими умовами: якщо заповідач пережив особу, на користь якої складено заповіт;
якщо відчужено майно, вказане в заповіті; у разі відмови єдиного спадкоємця, вказаного в
заповіті, від прийняття спадщини.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті екологічна безпека розкривається як пріоритетна складова національної
безпеки держави. З’ясовано сутність екологічної безпеки як правової категорії.
Охарактеризовані основні проблеми законодавства у сфері забезпечення екологічної
безпеки та визначені його основні шляхи вдосконалення на сучасному етапі.

Ключові слова: екологічна безпека, національна безпека, державна екологічна політика,
нормативно-правове забезпечення.

В статье экологическая безопасность раскрывается как приоритетная составляющая
национальной безопасности государства. Выяснено сущность экологической безопасности
как правовой категории. Охарактеризованы основные проблемы законодательства в
сфере обеспечения экологической безопасности и определены его основные пути
совершенствования на современном этапе.
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The article reveals the ecological safety as a priority component of national security. The
essence of environmental safety as a legal category. We characterize the main problems of
legislation on environmental safety and its main ways to improve today.

Keywords: ecological safety, national security, state environmental policy, regulatory support.

© Боднарчук О. Г., Боднарчук О. І., 2017



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

72

Актуальність проблеми забезпечення екологічної безпеки на етапі розвитку сучасної
української держави важко переоцінити. Її характер виражається у виникненні загроз локальних,
регіональних і глобальних катастроф, погіршенні якості навколишнього природного
середовища і його компонентів унаслідок промислової і господарської діяльності.

Потрібно відмітити, що «проблема екологічної безпеки набула в Україні безпрецедентних
масштабів. Національна безпека держави дедалі більше залежатиме від стану навколишнього
середовища, раціонального використання природних ресурсів, прогнозу та пом’якшення
наслідків надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру. … Тому забезпечення
екологічної безпеки нині залишається основним способом розв’язання екологічних проблем,
який гарантує громадянам розвиток і проживання в біосферосумісній формі, відкриває нові
можливості для інших форм діяльності у сфері національної безпеки – воєнної, політичної,
економічної, соціальної тощо» [1, с. 198].

Екологічна безпека є складовою загальної безпеки, відтак, формує систему національної
безпеки України. Система національної безпеки України базується на таких видах безпеки:
політичної, економічної, соціальної, воєнної, екологічної, науково-технічної, інформаційної,
які об’єднуються в загальній системі на основі Концепції національної безпеки України. Отже,
екологічна безпека є органічною частиною і ключовим компонентом цієї системи.

О. С. Заржицький вважає, що «екологічна безпека є компонентом національної безпеки,
що гарантує захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави
від реальних або потенційних загроз, що їх створюють антропогенні чи природні чинники» [2,
с. 60]. На думку автора, «екологічна безпека є органічною складовою національної безпеки
держави, що відбито в офіційних документах і підтверджується логікою розвитку держави та
суспільства і має забезпечуватися виваженою й ефективною державною політикою всіх рівнів»
[2, с. 60].

О. В. Кощій підкреслює, що «екологічна безпека є однією з ключових субсистем
національної безпеки на всіх рівнях. Стійкий розвиток України, висока якість життя і здоров’я
її населення, а також національна безпека можуть бути забезпечені лише за умови збереження
природної системи і підтримання відповідної якості навколишнього середовища. Тому
удосконалення системи забезпечення екологічної безпеки в Україні має стати одним із
пріоритетних напрямів державної політики» [3, с. 143–144].

Потрібно відмітити, що першим міжнародним нормативним документом, у якому було
закріплено термін «екологічна безпека», є Декларація щодо навколишнього середовища й
розвитку, прийнята на Конференції ООН з навколишнього середовища й розвитку, яка відбулася
14 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро. У Декларації проголошено 27 принципів, що широко
застосовуються і сьогодні.

Зокрема, у ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
щодо екологічної безпеки зазначено, що це стан навколишнього природного середовища,
при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення
небезпеки для здоров’я людей, що гарантується здійсненням широкого комплексу
взаємопов’язаних екологічних, політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-
правових та інших заходів [4].

І. Дмитренко стверджує, що екологічна безпека населення є найбільш гуманним,
благородним і відповідальним завданням екологічного законодавства, яке, по-перше, закріплює
екологічні права громадян України, по-друге, гарантує їхню реалізацію, по-третє, визначає
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правові, економічні та соціальні основи охорони навколишнього природного середовища [5,
с. 31].

Відтак, відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», кожний громадянин України має право на: безпечне для його життя та здоров’я
навколишнє природне середовище; участь в обговоренні проектів законодавчих актів,
матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до
державних і господарських органів, установ та організацій з цих питань; участь у розробці та
здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і
комплексного використання природних ресурсів; здійснення загального і спеціального
використання природних ресурсів; об’єднання в громадські природоохоронні формування;
одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан
навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я населення; участь у
проведенні громадської екологічної експертизи; одержання екологічної освіти; подання до
суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про
відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу
на навколишнє природне середовище [4].

В. А. Лазаренко наголошує, що «екологічна безпека – це соціальна категорія, яка
притаманна людському суспільству, що формується у межах певних суспільних відносин, які
виникають у системі організаційно-правових, екологічних, економічних політичних заходів.
На думку автора, метою екологічної безпеки є забезпечення високого рівня захищеності
людини від екологічної кризи та негативного впливу техногенної діяльності на навколишнє
природне середовище» [6, с. 9].

Визначення екологічної безпеки як правової категорії має різноманітне тлумачення в
еколого-правовій науці. Вона розглядається як захист людини і навколишнього природного
середовища від шкідливого впливу; умова збереження здоров’я людей і забезпечення сталого
соціально-економічного розвитку; баланс розвитку екосистем; діяльність щодо захисту
життєво важливих екологічних інтересів; складова частина міжнародної екологічної безпеки
тощо.

О. С. Заржицький стверджує, що «екологічна безпека – комплекс станів, явищ і дій, що
забезпечують екологічний баланс на Землі та в окремих її регіонах на рівні, до якого фізично,
соціально-економічно, технологічно і політично готове людство [2, с. 60].

В. А. Лазаренко сформульовано таке авторське визначення екологічної безпеки, «як стану
захищеності життя і здоров’я людини, її майна та господарської діяльності, навколишнього
природного середовища та екосистем від негативного впливу, наслідків техногенної діяльності,
екологічних загроз, а також від негативних впливів природного та техногенного характеру» [6,
с. 9].

Зокрема, у поняття екологічної безпеки входить система регулювання та управління, що
дозволяє прогнозувати, не допускати, а в разі виникнення – ліквідувати розвиток надзвичайних
ситуацій.

Зауважимо, що в Україні підходи до регулювання екологічної безпеки регіону суттєво
відрізняються від прийнятих у країнах ЄС як щодо організаційної системи, основних
інструментів та методів регулювання екологічної безпеки, так і щодо загальних тенденцій
демократизації екологічної політики на різних управлінських рівнях [7, с. 150].
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Відтак, у країнах Європейського Союзу демократизація регулювання екологічної безпеки
передбачає виважену, ретельно продуману екологічну політику.

На думку В. Г. Ковальчука, «реалізація екологічної політики потребує ефективного
функціонування системи законодавства у сфері охорони навколишнього природного
середовища, спрямованого на досягнення національних пріоритетів. Основними вимогами
до такого законодавства є його відповідність Конституції України, наближення до відповідних
директив ЄС, забезпечення впровадження багатосторонніх екологічних угод (конвенцій,
протоколів тощо), стороною яких є Україна, соціальна прийнятність, реалістичність, економічна
ефективність. Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню відповідних економічних
інструментів для стимулювання впровадження інноваційних екологічних технологій,
розв’язанню екологічних проблем на місцевому рівні» [8, с. 114].

Разом з тим «екологічна безпека як складова державної політики має внутрішню структуру,
методологію та методику вивчення, певні умови реалізації – нормативно-правове
забезпечення формування і впровадження політики екологічної безпеки та стратегічне
планування» [2, c. 60].

Потрібно відмітити, що в Законі України «Про охорону навколишнього природного
середовища» [4] передбачено, що охорона навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку
України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану
на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища,
захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і
природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Водночас Законом України від 21.12.2010 № 2818-VI затверджено Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2020 року. Метою національної
екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища
України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України
для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я
населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та
збереження природних екосистем.

Разом з тим досягнення екологічної безпеки держави значною мірою залежить не лише
від проведення відповідної внутрішньої екологічної політики, але й узгодженої взаємодії в
реалізації міжнародних та міждержавних екологічних програм, заходів та спільних дій у царині
екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. Ефективність
реалізації екологічної політики визначається рядом чинників, серед яких важливе значення
має організаційний механізм (організаційна структура, функціональні обов’язки та способи
їхньої реалізації) здійснення управлінської діяльності у сфері охорони довкілля [9, c. 51].

Потрібно зазначити, що однією з умов ефективного регулювання забезпечення екологічної
безпеки є вміле поєднання економічних методів з плановими, адміністративними та правовими,
вдала побудова організаційного механізму регулювання екологічної безпеки, що має за мету
встановлення партнерських відносин органів публічної влади з бізнесом, громадськістю та
НУО; соціальний діалог; залучення громадськості та забезпечення врахування громадської
думки; поширення екологічних знань тощо [7, с. 148].
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Зауважимо, що для вирішення завдань екологічної безпеки в єдиному Європейському
екологічному просторі діє регіональна екологічна організація – Європейське агентство з
навколишнього природного середовища (ЕЕА), агенція ЄС для забезпечення незалежною
інформацією про стан навколишнього середовища.

Одним із важливих елементів інтеграції України в Європейський Союз є приведення
законодавства України у відповідність до стандартів права ЄС.

П. О. Фасянов вважає, що механізм реалізації нормативної бази країн ЄС є виправданим,
оскільки надає можливість зіставити існуюче розуміння екологічної ситуації, зафіксоване у
правових нормах, та їхню реалізацію в практиці, яка здійснюється саме на регіональному та
місцевому рівнях. Особливо важливо підкреслити практичну значимість такого аналізу для
вирішення завдань забезпечення екологічної безпеки в Україні, де існують суттєві
неузгодженості між прийняттям екологічних норм безпеки та їхньою реалізацією, між
загальнодержавним нормуванням природокористування та його реалізацією на місцевому
рівні [10].

Ю. Власенко зазначає, що за досить короткий строк сформувалася ціла система
законодавства у сфері екологічної безпеки. На думку автора, можна виділити цілі блоки норм,
які регулюють різні правовідносини у сфері екологічної безпеки, а саме:

«І. Норми, що декларують екологічні права та обов’язки громадян, передбачають механізм
їхньої реалізації: а) нормативно-правові акти, що закріплюють права громадян у галузі
забезпечення екологічної безпеки; нормативно-правові акти, передбачають, механізм реалізації
права громадян у галузі забезпечення екологічної безпеки; в) екологічні права громадян зі
спеціальним статусом.

ІІ. Нормативно-правові акти, що визначають статус органів державної виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.

ІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у галузі управління: а) ліцензування
та дозвільна діяльність; б) стандартизація, нормування, сертифікація; в) проведення екологічної
експертизи.

ІV. Нормативно-правові акти, що регулюють здійснення окремих видів суспільної діяльності:
а) науково-технічній та науковій діяльності; б) інвестиційній та інноваційній діяльності; в
аграрному секторі економіки; в) промисловості; специфічних видів діяльності; г) плануванні
та забудові територій.

V. Нормативно-правові акти, що визначають правовий режим окремих територій та об’єктів.
VІ. Нормативно-правові акти, що встановлюють відповідальність у галузі екологічної

безпеки» [11, с. 23].
Крім того, проаналізувавши деякі сучасні проблеми законодавства у галузі екологічної

безпеки, Ю. Власенко дійшов висновку, що «в умовах наближення глобальної екологічної
катастрофи, вітчизняне законодавство в цілому відповідає необхідним вимогам забезпечення
екологічної безпеки, разом з тим окремі положення досить часто носять декларативний
характер, існують колізії та «прогалини» у законодавстві» [11, с. 26–27].

Ю. А. Краснова зазначає, що у зв’язку із значним обсягом міжнародно-правових норм,
спрямованих на врегулювання питання забезпечення екологічної безпеки, Україна як член
міжнародної спільноти виступила з ініціативою щодо розроблення єдиного міжнародного
нормативного акта, який би комплексно визначав стратегію природоохоронної та
антропоохоронної діяльності, т. з. «Екологічної Конституції Землі». На думку вченої, прийняття



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

76

такого документа зможе подолати колізії та дефекти вітчизняного законодавства в частині
визначення таких понять, як «раціональне природокористування», «охорона навколишнього
природного середовища» та «екологічна безпека», а також припинити наукові суперечки
щодо наявності (відсутності) забезпечення екологічної безпеки як окремого напряму правового
регулювання [12].

В. Г. Ковальчук як основні шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення у
сфері екологічної безпеки пропонує такі: «приведення у відповідність екологічного
законодавства України з Конституцією України, а також із положеннями джерел asguis
communautaire «спільного доробку»; наближення до відповідних директив ЄС». Окремим
напрямом, на думку автора, необхідно назвати кодифікацію екологічного законодавства у
формі прийняття комплексного законодавчого акта» [8, с. 115].

Отже, нормативно-правове забезпечення у сфері екологічної безпеки в Україні на цьому
етапі вимагає певних коригувань, подальшої конкретизації та удосконалення шляхом прийняття
проекту Закону України «Про екологічну безпеку», а також імплементації основних вимог
екологічного права ЄС в екологічне законодавство України.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ АРБІТРАЖНИХ
КЕРУЮЧИХ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

У статті розглядаються особливості автоматизованого відбору кандидатів на
призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство.

Ключові слова: господарський суд, автоматизована система, арбітражний керуючий,
банкрутство.

В статье рассматриваются особенности автоматического подбора кандидатов на
назначение арбитражным управляющим в делах о банкротстве.

Ключевые слова: хозяйственный суд, автоматизированная система, арбитражный
управляющий, банкротство.

The article discusses the features of automated selection of candidates for the appointment of
bankruptcy commissioners in bankruptcy cases.

Keywords: commercial court system, arbitration manager, bankruptcy.

Банкрутство суб’єктів – неминучий наслідок і необхідна умова розвитку сучасних
економічних відносин у державі, тому необхідність поглиблення вивчення проблем
неплатоспроможності та банкрутства визначається тією роллю, яку відіграє цей інститут як
один із найефективніших механізмів, за допомогою якого ринкові відносини саморегулюються,
реорганізуючи підприємства, що перебуваються у скрутному становищі, та позбавляються
від неспроможних її учасників.

Щоб подолати проблему банкрутства суб’єкта господарювання, важливе значення має
те, хто буде призначений арбітражним керуючим і як він здійснюватиме арбітражне управління
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підприємством банкрута, тому актуальність цієї статті полягає в об’єктивному висвітлені
процедури призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

В юридичній літературі проблемі банкрутства приділяли і приділяють увагу ряд вчених,
таких як: В. В. Джунь, Б. М. Поляков, П. Д. Пригуза, Я. Г. Рябцева, О. О. Терещенко, Г. К. Таль,
М. В. Тітов, В. Д. Чарнадчук, А. В. Череп, Г. Ф. Шершеневич, Г. Б. Юнг та інші, які досліджували
різні аспекти банкрутства, але не приділили належної уваги питанню призначення арбітражного
керуючого у процедурах банкрутства.

Разом з тим правове регулювання призначення арбітражного керуючого у справі про
банкрутство потребує подальшого вивчення.

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати основні проблеми призначення арбітражних
керуючих у справах про банкрутство.

Арбітражний керуючий є одним із основних учасників у процедурах відновлення
платоспроможності боржника та визнання його банкрутом. Одна і та сама особа може
здійснювати повноваження арбітражного керуючого у судових процедурах банкрутства
(розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) на всіх стадіях провадження.

Під керівництвом арбітражного керуючого відбувається управління майном боржника,
здійснюються відносини між боржником, кредиторами, господарським судом та іншими
учасниками процедури банкрутства.

Свого часу Г. Ф. Шершеневич писав, що мета адміністрації (у сучасному розумінні –
арбітражний керуючий) полягає у відновленні справ боржника у стан, який надавав би
можливість задовольнити усіх кредиторів та забезпечити подальший рух підприємства [1,
с. 125].

Саме на арбітражного керуючого законодавством України покладена найважливіша
функція – здійснення неупередженого, законного управління суб’єктом підприємницької
діяльності зі збереженням балансу між інтересами кредитора і боржника на шляху відновлення
його платоспроможності [2].

Тому підбір та призначення арбітражного керуючого господарським судом має досить
важливе значення. Разом з тим слід відмітити, що у справі про банкрутство ведучу роль
відіграє не тільки арбітражний керуючий, а й комітет кредиторів, який доповнює (шляхом
надання відповідних погоджень) правомочності арбітражного керуючого в частині
розпорядження майном боржника [3, с. 247].

Статтею 114 та іншими статями розділу VIII Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції від 22.12.2011 (далі –
Закон України про банкрутство) регулюються питання призначення та усунення з посади
арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

У доповнення до зазначеної статті пленум Вищого господарського суду України від
14.07.2016 постановою № 8 затвердив, погодивши із департаментом нотаріату та банкрутства
Міністерства юстиції України, нову редакцію «Положення про автоматизовану систему з
відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство»
(далі – Положення).

Зазначене Положення розроблено відповідно до Закону України про банкрутство,
Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Закону
України «Про електронний цифровий підпис».
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Виходячи із змісту Положення автоматизована система з відбору кандидатів на призначення
господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство – це сукупність
комп’ютерних програм, що забезпечують автоматизоване визначення кандидатури
арбітражного керуючого для призначення у справах про банкрутство за допомогою
використання відповідних програмно-апаратних комплексів господарських судів, обіг
інформації між господарськими судами, передачу інформації до центральних баз даних, захист
на технологічних ланках від несанкціонованого доступу [4, п. 1.3 Положення].

Метою функціонування автоматизованої системи є:
а) об’єктивний та неупереджений відбір кандидатів на призначення господарським судом

арбітражного керуючого (з урахуванням особливостей застосування судової процедури
банкрутства до боржника, що ліквідується власником) у справі про банкрутство з числа осіб,
внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів) України та зареєстрованих в автоматизованій системі;

б) доступ суддів господарських судів до інформації щодо арбітражних керуючих, що
міститься в Реєстрі та передана адміністратору автоматизованої системи в установленому
порядку, а також інформації про припинення повноважень арбітражного керуючого, про
навантаження арбітражного керуючого, необхідної для вчинення процесуальних дій;

в) доступ арбітражних керуючих, зареєстрованих в автоматизованій системі, до інформації
щодо їхньої реєстрації, припинення (поновлення) реєстрації, їхнє призначення у справах тощо.

Порядок відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про
банкрутство здійснюється на таких принципах, як: черговість; вірогідність; рівності, кількості
справ про банкрутство; з урахуванням навантаження кожного арбітражного керуючого;
спеціалізація за видами підприємницької діяльності (далі – КВЕД) та організаційно правових
форм господарювання (далі – КОПФГ) боржника; обраної арбітражним керуючим
спеціалізації стосовно окремих особливостей провадження у справах про банкрутство
(страховики, професійні учасники ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування
державних підприємств та підприємств у статутному капіталі, яких частка державної власності
перевищує 50 %, національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірних
підприємств про постачання природного газу).

Автоматизована система забезпечує:
а) реєстрацію повідомлень арбітражних керуючих про участь в автоматизованому відборі,

надання інформації про його реєстрацію, призначення у справах, припинення реєстрації у
цій системі;

б) реєстрацію та облік відомостей арбітражного керуючого (призначення та звільнення,
усунення, припинення, поновлення арбітражного керуючого, відхилення його кандидатури
та підстави, поточне навантаження);

в) оперативний пошук на надання користувачам інформації щодо арбітражного
керуючого;

г) автоматизований відбір кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справі
про банкрутство тощо.

Департамент нотаріату та банкрутства Міністерства юстиції України:
а) забезпечує передачу даних Реєстру до автоматизованої системи;
б) визначає порядок передачі даних адміністратору Реєстру;
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в) отримує від адміністратора автоматизованої системи та опрацьовує інформацію про
відмову арбітражного керуючого від участі у справі про банкрутство;

г) надає адміністратору автоматизованої системи інформацію про зупинення діяльності
арбітражного керуючого та копії рішень Дисциплінарної Комісії про застосування
дисциплінарних стягнень.

Відповідно до Положення господарські суди забезпечують:
а) своєчасне введення до автоматизованої системи даних про призначення (відмову від

призначення) кандидатур арбітражних керуючих;
б) контроль за своєчасним введенням до автоматизованої системи достовірних даних;
в) своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її

користувачами (судді, працівники апарату господарського суду);
г) захист інформації, що міститься в автоматизованій системі, в господарському суді тощо.
Положенням передбачено, що арбітражний керуючий обирає:
а) територіальність здійснення своїх повноважень;
б) спеціалізацію щодо боржників за організаційно-правовими формами господарювання,

визначеними за переліком, відповідно до Класифікації організаційно-правових форм
господарювання ДК 002: 2004, затвердженої наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 № 97, та за видами економічної
діяльності боржника, визначеними за переліком, відповідно до Класифікації видів економічної
діяльності ДК: 2010, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 № 530.

Обрана територіальність та спеціалізація зазначаються арбітражним керуючим у
повідомленні про участь в автоматизованому відборі, що подається ним адміністратору
автоматизованої системи за формою, визначеною у додатку до Положення.

Обираючи територіальність здійснення повноважень, арбітражний керуючий може не
обмежувати її або обмежитися юрисдикцією певного апеляційного округу одного або кількох
господарських судів.

Обираючи спеціалізацію за організаційно-правовою формою та за видами економічної
діяльності боржника, арбітражний керуючий може не обмежувати їх або обмежитися
суб’єктами з окремими організаційно-правовими формами господарювання відповідно до
класифікації. Так само, обираючи спеціалізацію за видами економічної діяльності, він може
не обмежувати її або обмежитися суб’єктами з окремими видами економічної діяльності,
визначеними за переліком відповідно до класифікації.

Арбітражні керуючі, які мають сертифікат на право здійснення професійної діяльності з
цінними паперами в Україні, склали іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у
справах про банкрутство страхових організацій або включені державним органом з питань
банкрутства до переліку осіб, які можуть призначатися господарським судом на державні
підприємства та підприємства з часткою державної власності, що перевищує 50 % статутного
фонду підприємства, до яких у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» або її
дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії,
виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ, повинні
зазначити про це в Повідомленні.

Арбітражний керуючий має право змінити зазначені ним у Повідомленні спеціалізацію
та територіальність здійснення повноважень один раз на півроку шляхом надіслання
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відповідного повідомлення до адміністратора автоматизованої системи станом 01.06 поточного
року.

Не пізніше 2-х місяців до початку нового календарного року арбітражний керуючий
повинен зареєструвати електронну поштову скриньку в домені mailgov.ua на офіційному
веб-сайті ДАС України з метою забезпечення електронного обміну інформацією
господарськими судами й адміністратором автоматизованої системи та надіслати
Повідомлення арбітражного керуючого про участь в автоматизованому відборі.

З метою внесення арбітражного керуючого до автоматизованої системи формується
його особова реєстраційна картка, в якій зазначаються:

– дані Реєстру про арбітражного керуючого, передані департаментом нотаріату та
банкрутства Міністерства юстиції України;

– відомості про обрану арбітражним керуючим спеціалізацію за КВЕД, КОПФГ та
територіальність виконання повноважень згідно з поданим повідомленням;

– копії всіх судових рішень господарських судів про призначення та припинення
повноважень арбітражного керуючого після внесення його до автоматизованої системи;

– результати автоматизованого відбору кандидатури арбітражного керуючого у справі
про банкрутство;

– дані про здійснення повторного автоматизованого відбору кандидатури арбітражного
керуючого у справі про банкрутство та його причини тощо.

За два місяці до початку календарного року адміністратору автоматизованої системи
надається перелік арбітражних керуючих, які можуть призначатися господарським судом на
державні підприємства, та підприємства, у статутному капіталі яких державна частка
перевищує 50 %, а також «Нафтогаз України» та її дочірні підприємства за несплату
споживчого газу.

При надходженні заяви про порушення справи про банкрутство та прийняття суддею
рішень про наявність підстав він протягом двох робочих днів з моменту автоматизованого
розподілу йому заяви:

– визначає вид економічної діяльності боржника та його організаційно-правову форму
господарювання;

– з’ясовує приналежність боржника до страховиків, професійних учасників ринку цінних
паперів чи інститутів спільного інвестування, державних підприємств та підприємств, у
статутному капіталі яких державна власність перевищує 50 %, а також підприємств, до яких
виникли вимоги «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств щодо сплати заборгованості
за поставлений споживчий газ;

– вчиняє електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного
керуючого, з його особливостями.

Електронний запит судді на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатор) здійснюється з урахуванням процедури
проведення у справі; особливостей банкрутства окремих категорій боржників; критеріїв
призначення та підписується ним з використанням електронного цифрового підпису.

Автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого здійснюється з
урахуванням спеціалізації, територіальності для виконання повноважень, наявності в нього
спеціальних ліцензій та особливих умов, установлених законодавством щодо окремих видів
боржників.
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Не дозволяється арбітражному керуючому брати участь більше ніж у десяти справах,
незалежно від судових процедур.

Автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого здійснюється протягом
робочого дня в день надходження електронного запиту судді.

У випадках, коли від адміністратора автоматизованої системи надійшли дві довідки про
неможливість визначення кандидатури арбітражного керуючого у конкретній справі, суд
вирішує питання про його призначення без застосування автоматизованої системи та
зобов’язує подати заяву про участь у відповідній справі протягом трьох робочих днів після
обрання відповідної ухвали суду з повідомленням суду про те, що він не належить до жодної
з категорій осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону України про банкрутство.

У разі коли від арбітражного керуючого надійшла заява про відмову участі у справі або
така заява не надійшла в установлений трьохденний строк, господарський суд знову звертається
до автоматизованої системи про визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Адміністратор автоматизованої системи повідомляє департамент нотаріату та банкрутства
Міністерства юстиції України про всі випадки відмови участі арбітражного керуючого у
справах про банкрутство для розгляду питання про наявність у його діях ознак дисциплінарного
проступку, відповідно до статті 105 Закону України про банкрутство, та застосування до нього
дисциплінарного стягнення, передбаченого статтею 109 Закону України про банкрутство.

Подальше удосконалення українського законодавства у сфері неплатоспроможності сприяє
встановленню інституту арбітражного керуючого як незалежного та професійного виду
діяльності. Така діяльність спрямована на фінансове оздоровлення боржника й законне
задоволення вимог кредиторів, а також за можливості збереження суб’єкта підприємницької
діяльності.

Мета арбітражного керуючого – це повне виведення суб’єкта господарювання з кризового
становища, а тому чіткий порядок визначення кандидатури арбітражного керуючого та
призначення його господарським судом у справі про банкрутство є гарантією законності та
неупередженості в його діяльності.
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У статті висвітлено зарубіжний досвід державного забезпечення діяльності
арбітражних керуючих на прикладі Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії,
Швеції, Нідерландів, Франції, Великобританії, Бельгії, Росії та інших зарубіжних країн,
звернено увагу на можливі шляхи його імплементації в Україні.

Ключові слова: зарубіжний досвід, державне забезпечення, діяльність арбітражних
керуючих.

В статье отражен зарубежный опыт государственного обеспечения деятельности
арбитражных управляющих на примере Соединенных Штатов Америки, Канады,
Австралии, Швеции, Нидерландов, Франции, Великобритании, Бельгии, России и других
зарубежных стран, обращено внимание на возможные пути его имплементации в Украине.

Ключевые слова: зарубежный опыт, государственное обеспечение, деятельность
арбитражных управляющих.

The article shows foreign experience concerning state regulation of activity of Trustee in
Bankruptcy on the basis of the following countries: the USA, Canada, Australia, Sweden, the
Netherlands, French, Great Britain, Belgium, Russia. Attention has been paid on possible ways
of its implementation in Ukraine.
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Для створення належної системи державного забезпечення діяльності арбітражних
керуючих в Україні необхідним є врахування міжнародного досвіду у цій сфері, адже
недоречним є пошук відповідей на питання, що вже давно вирішені за кордоном. До того ж
переймаючи зарубіжний досвід інших країн, виникає можливість обирати лише позитивні
його приклади, що підтвердили користь застосування у практичній сфері.

Теоретичною основою дослідження слугували праці вчених основоположників теорії
конкурсного процесу та сучасних вітчизняних спеціалістів з питань банкрутства:
Г. Ф. Шершеневича, О. М. Бірюкова, О. М. Вінник, В. В. Джуня, Б. М. Полякова,
В. В. Радзивилюк та інших. Проте вивченню зарубіжного досвіду щодо державного
забезпечення діяльності арбітражних керуючих у вітчизняній правовій доктрині присвячена
надзвичайно мала кількість наукових досліджень, що свідчить про актуальність цього
дослідження.

На основі досліджених матеріалів поставлено завдання висвітлити зарубіжний досвід
державного забезпечення діяльності арбітражних керуючих за кордоном, звернути увагу на
можливі шляхи його імплементації в Україні.

У світовій практиці законодавство про банкрутство розвивалося двома принципово різними
шляхами. Один із них базувався на принципах британської моделі, що, відповідно,
супроводжувалося ліквідацією боржника. Підґрунтя іншого шляху було закладено в
американській моделі, основна мета якої полягає в реабілітації підприємства та відновленні
його платоспроможності. Однак останнім часом спостерігається тенденція до зближення та
поєднання зазначених моделей у законодавствах розвинених держав. Адже нормативно-
правове регулювання процедури банкрутства є однією з найдинамічніших сфер
законотворчості [1].

Беручи до уваги зарубіжний досвід державного забезпечення діяльності арбітражних
керуючих, вважаємо за потрібне розглянути державне забезпечення цієї процедури на прикладі
Сполучених Штатів Америки (далі – США), Канади, Австралії, Швеції, Нідерландів, Франції,
Великобританії, Бельгії, Росії та інших зарубіжних країн.

Законодавство про банкрутство у країнах з ринковою економікою необхідне для розвитку
економіки, заснованої на конкуренції і безперервних структурних змінах [2]. Реструктуризації
неефективних підприємств або їхньому цивілізованому виводу з ринку, дотриманню правил
ділового обороту в області фінансового управління, вихованню дисципліни сприяє система
нормативно-правових актів, яка є важливою складовою частиною законодавчої бази ринкової
економіки і забезпечує гарантії інвесторам як внутрішнім, так і іноземним, що позитивно
впливає на економічний розвиток країни.

Основними завданнями, які вирішуються законами про банкрутство країн з ринковою
економікою, є такі:

– захист активів підприємства-боржника на користь кредиторів і їхній розподіл, відповідно
до закону, в цілях максимального задоволення вимог кредиторів;

– повернення боргів кредиторам за допомогою розподілу виручки від продажу активів у
виді акцій реорганізованого чинного підприємства у разі наявності можливості відновлення
його платоспроможності;

– максимальне використання існуючих можливостей порятунку підприємства або його
структурних одиниць, які за допомогою процедури банкрутства будуть відновлені і зможуть
внести свій вклад до економіки країни;
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– забезпечення механізму розгляду справ про порушення і зловживання в управлінні
збанкрутілими підприємствами й анулювання неправомірних операцій [3].

Наявність спеціально створеного державного органу з питань банкрутства є необхідним
елементом при проведенні процедур банкрутства. Про це свідчить практика таких країн з
розвиненою ринковою економікою, як США, Канада, Австралія, Швеція, Нідерланди та інші.
Проте варто зауважити, що у деяких країнах функції державного органу з питань банкрутства
виконують органи прокуратури, судової влади та інші органи публічної влади.

В Австралії державним органом з питань банкрутства є державна Комісія з корпоративних
справ, яка має такі повноваження: аналіз фінансового стану підприємств, які проходять у
справах про банкрутство; забезпечення достовірності інформації про боржника; надання
висновків про відповідальність керівників боржника за доведення підприємства до банкрутства;
дискваліфікація винних керівників [3].

У Сполучених Штатах Америки, в країні з багаторічним правовим досвідом, роль
державного органу з питань банкрутства з 1934 р. виконувала Комісія з бірж і цінних паперів
(далі – КБЦП). На сучасному етапі справи про банкрутство в США законодавчо регулюються
на федеральному рівні Кодексом законів про банкрутство, що складається з 15 Глав, водночас
державні закони часто застосовуються при визначенні прав власності. Наприклад, закон, що
регулює дії заставних прав чи правил захисту визначеного майна кредиторів (відомий як
виключення), може випливати з державного або федерального закону. Закон на державному
рівні відіграє важливу роль у багатьох справах про банкрутство, та нерідко нерозумно
узагальнювати деякі питання банкрутства на державному рівні [4]. Переважна більшість
федеральних норм подана в рамках трьох основних глав Кодексу про банкрутство, а саме:
Глава 7, Глава 11 і Глава 13. Крім того, законодавче регулювання банкрутства здійснюється
федеральними правилами процесу банкрутства і місцевими правилами кожного суду із справ
банкрутства. Правила банкрутства складаються із встановлених офіційних форм для
використання у справах банкрутства.

Водночас вважається, що процедура банкрутства розпочинається як останній засіб. Перед
подачею справи до суду необхідно всіма доступними способами оплатити борги. Одним із
таких способів для боржника є спроба зв’язатися з кредиторами щодо врегулювання кредиту
або погашення кредиту з більш низькими виплатами [5].

Справа про банкрутство не може бути подана в суд штату. По всій країні діє дев’яносто
чотири юрисдикційних округи банкрутства. Судочинство у процедурах банкрутства в США
здійснюють федеральні суди, а у справах про банкрутство – спеціалізовані суди, що входять
до складу федеральних окружних судів США. Суди банкрутства, як правило, мають свої власні
адміністративні офіси. Велика частина процесу банкрутства адміністративна і проводиться в
залі суду. Суддя може вирішувати будь-яке питання, пов’язане зі справою про банкрутство,
зокрема такі, як право на подачу або чи повинен боржник отримати розрядку боргів. У
деяких випадках, а саме передбачених главами 7, 12, 13 та інколи главою 11 Кодексу банкрутства,
цей адміністративний процес виконується арбітражним керуючим, який призначається для
нагляду за справою [6].

На відміну від України, у Сполучених Штатах існують різні типи банкрутства. Так, Кодекс
включає можливість ініціювання справи про визнання банкрутом:

• фізичні особи, залежно від специфіки їхнього положення;
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• Муніципалітети-міст, селищ, сіл, районів, комунальне господарство і шкільні округи
щодо їхньої реорганізації;

• підприємства щодо їхньої реорганізації чи ліквідації;
• також Кодексом передбачається полегшення боргового тягаря сімейних фермерів і

рибалок;
• подання справи про банкрутство, сторони якої знаходяться більш ніж в одній країні [7].
У США існує програма арбітражних керуючих Сполучених Штатів (The United States

Trustee Program), яка була створена відповідно до Закону про реформу банкрутства (11USC &
101). Ця програма є складовою Департаменту юстиції, яка прагне сприяти ефективності та
захисту цілісності Союзної системи банкрутства. Від подальшого інтересу громадськості до
просто швидкого й економічного вирішення справ, поданих у Кодексі про банкрутство,
програма стежить за проведенням банкрутства, здійснює контроль за відповідні адміністративні
функції і діє з метою забезпечення дотримання чинних законів і процедур. Програма
арбітражних керуючих Сполучених Штатів також визначає і допомагає розслідувати
шахрайство в банкрутстві та зловживань у координації з США повірених, у Федеральному
бюро розслідувань та інших правоохоронних органів [8].

Спеціальний орган, що займається адміністративним управлінням справ про банкрутство,
входить до складу міністерства юстиції і називається Виконавче бюро федеральних керуючих
США. Воно виступає як наглядач за процедурою банкрутства від імені генерального прокурора
США. Його члени, федеральні керуючі керівники, є службовцями федеральному уряду і
призначаються генеральним прокурором [9].

У США арбітражні керуючі відповідно до наданих їм повноважень:
• призначають та наглядають за діяльністю приватних арбітражних керуючих (повірених)

та виступають як приватні арбітражні керуючі (повірені) у випадках, коли останні не можуть
або не хочуть виконувати покладені на них повноваження;

• вживають правові заходи для забезпечення дотримання вимог Кодексу про банкрутство,
а також для запобігання шахрайства та зловживань;

• забезпечують належне та ефективне управління конкурсної маси;
• призначають і скликають комітет кредиторів;
• виступають у судах з питань, що стосуються Кодексу законів про банкрутство і правила

процедури в суді тощо [10].
Державний орган з банкрутства у Швеції об’єднаний в єдину систему з податковою

службою й органами судового виконання і діє в сумісній компетенції Міністерства фінансів і
Міністерства юстиції. Цей орган має відділення у всіх провінціях країни, контролює і регулює
здійснення процедур банкрутства. Повноваження його такі:

– вироблення і контроль здійснення державної політики у сфері банкрутства;
– консультування судів, що займаються процедурами неспроможності;
– підготовка, ліцензування, консультування арбітражних керуючих;
– консультування кредиторів при здійсненні процедур банкрутства;
– контроль рівня оплати конкурсних керівників, доплата за послуги цих фахівців у разі

нестачі ресурсів у підприємства-боржника;
– контроль дотримання інтересів забезпечених кредиторів;
– здійснення публікацій про визнання підприємств банкрутами [11].
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У Великобританії роль державного органу з банкрутства виконує Служба банкрутства,
яка входить до системи Міністерства торгівлі та промисловості. Функції Служби такі:

– розробка рекомендацій Уряду стосовно політики в галузі банкрутства;
– аналіз фінансового стану і контроль фінансової діяльності всіх фізичних і юридичних

осіб, щодо яких у суді збуджено справу про неспроможність (банкрутство), з метою виявлення
вірогідних причин банкрутства боржника і збитків, що зазнані ним;

– здійснення функцій арбітражного керуючого у справах, що представляють суспільний
інтерес;

– здійснення функцій конкурсного керуючого у справах, за якими активів підприємства,
що піддається процедурі банкрутства, не вистачає для оплати незалежного професіонала;

– виявлення кримінальних порушень у справах про неспроможність (банкрутство) і
збудження в судах справ про судове переслідування відповідних осіб (керівників боржників
або арбітражних керуючих);

– ліцензування і регулювання діяльності фахівців з банкрутства (або безпосередньо, або
шляхом делегування відповідних повноважень акредитованим професійним асоціаціям);
контроль відповідності діяльності арбітражних керуючих професійно-етичному кодексу і
законодавству про банкрутство;

– виявлення причин подання заяви про банкрутство керівниками боржника;
– перевірка документації будь-якої компанії у разі надходження скарг від клієнтів, партнерів

або громадськості [12].
У Росії функції спеціального органу з питань банкрутства виконує Федеральна служба

Росії з фінансового оздоровлення і банкрутства, яка є федеральним органом виконавчої влади,
що здійснює виконавчі, контрольні, дозвільні, регулюючі й організаційні функції, передбачені
законодавством Російської Федерації про фінансове оздоровлення і неспроможність
організацій. До повноважень цього органу належать:

– розробка і реалізація заходів щодо фінансового оздоровлення і реструктуризації
неплатоспроможних організацій; проведення державної політики із запобігання банкрутства
осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до цивільного законодавства, а
також забезпечення умов реалізації процедур банкрутства;

– виконання повноважень державного органу у справах про банкрутство і фінансове
оздоровлення, а також органу, уповноваженого забезпечувати захист інтересів Російської
Федерації при вирішенні питань про неспроможність (банкрутство) організацій;

– розробка і реалізація заходів щодо забезпечення аналізу фінансового стану організацій
і контролю за дотриманням ними платіжно-розрахункової дисципліни;

– ведення обліку платоспроможності великих, а також економічно або соціально значущих
організацій, формування переліків таких організацій, аналіз їхнього фінансового стану і
представлення в Уряд Російської Федерації пропозицій щодо фінансового оздоровлення
вказаних організацій;

– організація в установленому порядку залучення необхідних фінансових коштів для
реалізації заходів щодо реструктуризації і фінансового оздоровлення неплатоспроможних
організацій, зокрема зарубіжних інвесторів; участь у справі про банкрутство боржника і
здійснення відповідних процесуальних прав при розгляді справ про неспроможність
(банкрутство);
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– забезпечення за запитами арбітражного суду або за зверненнями кредиторів реалізацією
процедури відбору арбітражного керівника за наявності декількох запропонованих кандидатур;

– забезпечення реалізацією процедури банкрутства відсутнього боржника; затвердження
вимоги, які пред’являються до фізичних осіб – арбітражних керівників, проведення
ліцензування їхньої діяльності;

– аналіз фінансового стану організацій-боржників і оцінка їхньої платоспроможність, який
є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку [2].

У деяких зарубіжних країнах, до яких належать Нідерланди, Франція, Бельгія та інші,
спеціальний державний орган з питань банкрутства відсутній. Натомість його функції
виконують інші органи влади.

У Нідерландах розгляд справ щодо банкрутства контролюється Окружними судами. У
кожній конкретній справі вони призначають суддів з банкрутства. Суддя з банкрутства має
право допитувати свідків, виносити накази про опитування або дослідження експертів,
наприклад бухгалтерів, і пропонувати повному складу суду винести ухвалу про затримання
не бажаючого співробітничати із судом боржника або члена правління боржника. Крім того,
Окружний суд призначає конкурсного довірчого керуючого (куратора). Конкурсний довірчий
керуючий управляє майновою масою боржника під контролем судді з банкрутства [13].

У Бельгії участь держави у процедурі банкрутства в особі своїх органів досить обмежена.
Законодавці цієї країни прагнули до того, щоб система банкрутства була побудована на судовій,
а не на виконавчій владі. Проте держава не повністю усунена від участі в процедурах – її
інтереси представляє прокуратура. У такому випадку держава, коли це необхідно, вважається
рядовим кредитором, і її інтереси беруться до уваги з урахуванням усіх покладених привілеїв
[14, с. 13].

Законодавство про банкрутство передбачає як процедури реабілітації неспроможного
боржника, так і його банкрутства (примусової ліквідації).

Функції арбітражних керуючих у різних процедурах виконують судовий адміністратор
(admistrateur judiciare), уповноважений ліквідатор (mandataires-liquidateurs) і судовий
уповноважений (juge commissaire). Процедури фінансового оздоровлення (реабілітації
боржника) здійснюють адміністратори, а процедури банкрутства – ліквідатори. Одна і та ж
людина не може суміщати обидві ці професії. Судовий комісар контролює як хід здійснення
всієї процедури, так і діяльність судового адміністратора, уповноваженого ліквідатора і
судового уповноваженого. Адміністратор процедури, відповідно до закону, зобов’язаний
регулярно надавати судовому комісарові звіти про свою діяльність. Основними функціями
судового комісара є:

– загальний контроль за діяльністю адміністратора, представника кредиторів і контролерів;
– участь у розробці плану фінансового оздоровлення, участь у дослідженні боржника

(зокрема, складання обов’язкових для відповідей запитів у міністерство фінансів, податкові й
інші державні органи);

– ухвалення рішень при конфліктних ситуаціях у питаннях включення до реєстру вимог
окремих кредиторів, управління боржником, розпорядження його майном, вирішення
трудових суперечок [15].

У Франції існує також професійний орган, що забезпечує доступ до професії
адміністратора і накладає на них професійну відповідальність. Таким органом є Національна
комісія адміністраторів, що складається з одинадцяти членів (суддів вищої кваліфікації, вчених
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і найбільш авторитетних адміністраторів) і допоміжного персоналу. Комісія складає
«Національний список адміністраторів», і лише особи, представлені в цьому списку, можуть
призначатися судами на процедури фінансового оздоровлення [16].

Варто зауважити, що правова система кожної країни формувалася із врахування
притаманних лише їй особливостей, а тому здійснювати рецепцію зарубіжних правових норм
потрібно з їхньою попередньою адаптацією до українського законодавства.

Виконати поставлені вимоги щодо використання зарубіжного досвіду в процесі
вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності арбітражних керуючих в
Україні є цілком реальним при застосуванні такого інструменту міжнародної технічної
допомоги Європейського Союзу, як «Твінінг» (Twinning), сутність якого полягає у
запровадженні європейського досвіду при реформуванні законодавчого поля, а також усього
процесу функціонування системи нормативно-правового забезпечення.

Механізм роботи цього інструменту достатньо простий: представництво програми
«Твінінг» укладає з певним органом державної влади в Україні (наприклад, Державний орган
з питань банкрутства) договір про співробітництво. У ході співробітництва виявляються
сфери суспільних відносин, що потребують удосконалення нормативно-правового
забезпечення.

Після цього здійснюється аналіз можливих шляхів запозичення прикладів ефективного
законодавства і механізмів державного впливу на аналогічні суспільні відносини в країнах
Європейського Союзу. З декількох найбільш актуальних прикладів створюються остаточні
рекомендації, які підлягають обов’язковій адаптації до вітчизняних реалій.

У результаті цього здійснюється розробка відповідного проекту закону або перелік змін
до чинних нормативно-правових актів, які, згідно із встановленою в Україні законотворчою
процедурою, можуть набути чинності.

Слід додатково зауважити, що на розроблення одного такого проекту потрібно близько
одного року. Він здійснюється спільно з експертами Європейської Комісії, що, на нашу думку,
дозволяє стверджувати про належний рівень законодавчої техніки в одержаних рекомендаціях.
Крім того, реалізація проектів «Twinning» здійснюється повністю за рахунок Європейського
Союзу.

На жаль, органи державної влади в Україні у сфері забезпечення діяльності арбітражних
керуючих ще не до кінця усвідомили значущість цього проекту, а також позитивний вплив,
який може бути досягнутий при активному співробітництві у цьому напрямі. Справа в тому,
що ініціатива з приводу спільного здійснення зазначених проектів має обов’язково надходити
від уповноважених органів державної влади.

Наразі у сфері банкрутства не було проведено жодного проекту щодо вдосконалення
законодавства або ж системи адміністративно-правового  забезпечення у межах програми
«Твінінг». Однією з причин є той факт, що чимало часу проходить між початком підготовки
проекту та підписанням контракту на впровадження проекту. Водночас плинність кадрів в
українських центральних органах виконавчої влади досить висока. Саме тому, почавши
переговори з однією посадовою особою, досить часто доводиться продовжувати їх з іншою
тощо.

До того ж роль українських партнерів у здійсненні зазначених проектів є досить важливою
та значущою. Саме українська сторона приймає рішення про необхідність участі у проекті
«Twinning»; вона створює структуру проекту, голос української сторони найважливіший під
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час вибору партнерів з країн-членів ЄС і вона впроваджує власний проект за допомогою
спеціалістів з ЄС. Це означає, що українська сторона має не тільки права, а й обов’язки.

Отже, як показує досвід зарубіжних країн, нині існує широкий спектр державного
забезпечення діяльності арбітражних керуючих за кордоном. Деякі країни, такі як Сполучені
Штати Америки, мають всебічне та стало розвинене як законодавство, так і органи, що
регулюють діяльність процесу банкрутства та арбітражних керуючих. Виходячи з досвіду
певних країн відсутність спеціального органу з питань банкрутства не є перепоною для
здійснення правового забезпечення державою діяльності арбітражних керуючих, на цій підставі
певні органи державної влади мають ширші повноваження. Автори вважають, що в
майбутньому для України, у свою чергу, буде корисним звернути увагу на досвід США щодо
забезпечення діяльності арбітражних керуючих та процедури банкрутства в цілому. Вважаємо
за необхідне змінити пріоритетність напрямів діяльності державних органів. Основними
напрямами мають стати такі: стимулювання всіх учасників процедури банкрутства до дій,
спрямованих на відродження підприємств-боржників та відновлення їхньої
платоспроможності, як це відбувається в країнах з розвиненою економікою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Жук Л. А. Господарське право / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. – К. : Кондор,

2003. – 400 с.
2. Бірюков О. М. Транскордонні банкрутства: проблеми і шляхи розв’язання: монографія /

О. М. Бірюков. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2008. – 318 с.
3. Боровські М. Над Україною нависло банкрутство / М. Боровські, А. Кюнленц // Іноземна

преса про Україну. – 2009. – № 15. – С. 20.
4. Federal Rules of Bankruptcy Procedure [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://

www.law.cornell.edu/rules/frbp.
5. м28 U.S.C. § 151 : US Code – Section 151: Designation of bankruptcy courts [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://codes.lp.findlaw.com/uscode/28/I/6/151#sthash.XA5dzr6A.dpuf
6. How to file bankruptcy in the United States [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.wikihow.com/File-Bankruptcy-in-the-United-States http://codes.lp.findlaw.com/uscode/
28/I/6/151

7. About Bankruptcy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uscourts.gov/
services-forms/bankruptcy

8. Administrative Office of the Unated States Courts [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
Bakruptcy Basics April 2004 p.73

9. Пянтковський В. Л. Особливості регулювання санації державних підприємств /
В. Л. Пянтковський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 10. – С. 40–44.

10. The United States Department of justice [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:/
/www.justice.gov/ust/about-program

11. Миронов В. В. Специфіка державних органів деяких країн щодо банкрутства /
В. В. Миронов // Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права
власності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (червень 2011 р.) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : www.law-property.in.ua/.../57-mironov-vv-spe

12. Пінк Ф. Професія фахівця з питань банкрутства та законодавство у Великобританії /
Ф. Пінк; пер. з англ. О. Г. Тарасенко. – К. : Преса України, 2000. – С. 117–131.

www.law.cornell.edu/rules/frbp.5
http://codes.lp.findlaw.com/uscode/28/I/6/151#sthash.XA5dzr6A.dpuf6
http://www.wikihow.com/File-Bankruptcy-in-the-United-States
http://codes.lp.findlaw.com/uscode/
http://www.uscourts.gov/
www.justice.gov/ust/about-program11
www.law-property.in.ua/


Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

92

13. Хільченко А. М. Міжнародний досвід державного регулювання банкрутства /
А. М. Хільченко // Економічні науки. – 2011. – Випуск 8 (29), ч. 4 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/en_oif/2011_8_4/48.pdf.

14. Безсмертна Н. В. Підприємницьке право / Н. В. Безсмертна, О. Ю. Кашинцева,
Я. О. Іолкін. – К. : Істина, 2005. – 448 с.

15. Джунь В. В. Інститут неспроможності; світовий досвід розвитку та особливості
становлення в Україні : монографія / В. В. Джунь. – К. : Юридическая практика, 2006. – 384 с.

16. Давидова Н. В. Міжнародний досвід державного регулювання банкрутства /
Н. В. Давидова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : asyan.org/potra/...досвід.../main.html

www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/en_oif/2011_8_4/48.pdf.14


Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

93

Трудове право; право соціального захисту

УДК 364-624:35.073.5
О. М. Обривкіна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри цивільного
права та процесу
Університету державної
фіскальної служби України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У цій роботі розглядається ряд питань, пов’язаних з правовим механізмом регулювання
державної служби як одного з найважливіших інститутів у державі у контексті
здійсненої реформи.
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В этой работе рассматривается ряд вопросов, связанных с правовым механизмом
регулирования государственной службы как одного из самых важных институт в
государстве в контексте осуществленной реформы.

Ключевые слова: государственная служба, социальное обеспечение, служащий.

This paper deals with a number of issues related to the legal mechanism of regulation of
public service as one of the most important institutions in the country, in the context of the
fulfilled reform.

Keywords: public service, social security, official.

На цьому етапі розвитку законодавства значна увага приділяється розвитку законодавства
про державну службу. Це викликано значними змінами, що відбулися і відбуваються в нашому
суспільстві і державі. Можна прослідкувати кардинальні зміни у структурі та функціях
державної влади на всіх рівнях після прийняття Конституції України. Також перед державою
постало питання про необхідність підвищення ефективності функцій державного апарату,
забезпечення професіоналізму державних службовців, нормативного закріплення окремого
категоріального апарату, а також вивчення нових аспектів і проблем державної служби в
цілому.

Вітчизняні науковці й управлінці значну увагу приділяють завданням кадрового та
соціального забезпечення державної служби. Проблеми правового статусу та діяльності
державних службовців в органах державної влади аналізуються в роботах вчених:
В. Авер’янова, Н. Армаш, О. Бандурки, А. Головач, Н. Драгомирецької, О. Журби,
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Ю. Ковбасюка, А. Колодій, В. Маліновського, А. Мельник, М. Мельничук, Н. Нижник,
О. Обеленського, В. Олуйко, В. Толкованова та ін. Наукові здобутки та теоретичні положення
цих вчених стали в основу становлення та розвитку інституту державної служби в Україні.
Проте у зв’язку з Євроінтеграцією та вимогами, що поставлені перед державною службою,
на сьогодні перелік питань, які стосуються науково-технічних положень щодо вдосконалення,
потребує перегляду.

Метою наукової публікації є аналіз Закону України «Про державну службу», змін, яких він
зазнав під час останньої редакції та яким чином ці зміни відбилися на соціальному забезпеченні
державних службовців.

Державна служба є одним з основних елементів державного управління, від ефективного
функціонування якого залежить послідовний і сталий розвиток держави. Безперечно, що
державна служба є тим елементом, що поєднує між собою  державу в особі державних
органів та людиною і громадянином при реалізації останніми своїх конституційних прав,
свобод та законних інтересів. Закон України «Про державну службу» став гарантом
стабільності державної служби. Завдяки прийняттю цього закону передбачається суворе
дотримання щодо політичної нейтральності державних службовців, недопущення незаконного
впливу на них при виконанні службових обов’язків.

Державна служба зобов’язується виконувати місію сучасної держави – служби суспільству.
Основними компонентами держави є політика, законотворчість, правоохоронна та інші
компоненти, завдяки яким держава служить суспільству. Державна служба об’єднує їх. Саме
таке сприйняття державної служби надає можливість зрозуміти глибину цього інституту
державного управління [1, с. 35].

Закон України «Про державну службу» (далі – закон) встановлює основні завдання, які
спрямовані на:

1) встановлення основ державної служби;
2) порядку вступу на державну службу;
3) проходження та припинення державної служби;
4) визначення правового статусу державних службовців;
5) встановлення для державних службовців засад соціального і правого захисту.
У новому законі передбачені значні зміни, основні серед них такі:
– поділ посад державної служби на групи А, Б, В та підгрупи;
– вимоги до політичної нейтральності та лояльності державного службовця;
– вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади

державної служби;
– новели щодо професійного навчання державного службовця, оплати його праці,

преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
Крім того, із сфери дії закону виключено значне коло осіб (зокрема, Президента України,

членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних
депутатів України та їхніх помічників-консультантів, працівників прокуратури, яким
присвоюються класні чини, суддів тощо).

Законом встановлено нове розуміння держаної служби, що значно відрізняється від того,
що існувало на сьогодні. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 закону державна служба визначається
як «публічна, професійна, політично не упереджена діяльність із практичного виконання
завдань і функцій держави». Проте існують деякі запитання стосовно розкриття змісту
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державної служби через функції державної служби як публічного інституту, а саме через
функцію «відповідної професійної діяльності державних службовців», оскільки професійна
діяльність становить собою зміст державної служби, а не є її функцією. У зв’язку з цим більш
вдалим визначенням можна вважати те, яке міститься у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну
службу» 1993 р. і за яким «державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які
займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і
функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів».

Слід зазначити, що визначення поняття «державна служба» у законодавчому акті потребує
вміщення його в рамки розуміння предмета регулювання цього акта, який цілком зрозуміло
сформульовано у статті 3 закону. Сфера дії закону – «правовідносини, що виникають у зв’язку
із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, правовий статус державного
службовця». Саме як діяльність – виконання службовцями своїх професійних обов’язків у
державних утвореннях – державна служба розглядається національною доктриною права [2,
с. 507]. Державні службовці через виконання своїх службових обов’язків забезпечують функції
держави та її органів, а не втілюють  абстрактне поняття інституту державної служби як таке.
Саме через це зазначений у законі варіант визначення цього терміна як «публічного інституту»
з доповненням у вигляді згадки про професійну діяльність державних службовців (стаття 1),
на наше переконання, недостатньо відображає зміст правового регулювання [9].

Також закон передбачає одну значну зміну: державний службовець у разі нез’явлення на
службі більше 120 календарних днів поспіль або більш ніж 150 календарних днів протягом
року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження
місця роботи (посади) у разі певного захворювання, може бути звільнений з посади за
ініціативою суб’єкта призначення [5].

Проте слід звернути увагу на те, що ця норма суперечить чинному законодавству, а саме
статті  40 Кодексу законів про працю України. У кодексі зазначено, що розірвання трудового
договору з ініціативи уповноваженого суб’єкта можливе лише у разі нез’явлення на роботу
протягом більш ніж чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності, не
враховуючи відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, якщо законодавством не встановлений
триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.

Зазначена в законі норма, яка стосується зменшення строку, який унаслідок тимчасової
непрацездатності дозволяє робітнику бути відсутнім на роботі, не узгоджується з
конституційними приписами, відповідно до яких при прийнятті нових законів або внесенні
змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод [4].

У зв’язку з цим запропоноване положення закону щодо звільнення через тривалу хворобу
перш за все стане каральним засобом для державних службовців, які мають на утриманні
малолітніх дітей (дітей до 14 років), що хворіють, і у зв’язку з цим, відповідно до статей 35, 37
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», мають право
на допомогу з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років,
якщо вона потребує стаціонарного лікування [3, с. 115].

У законі одним із принципів державної служби названо принцип політичної нейтральності.
При цьому встановлено заборону для державних службовців: бути членами політичних партій;
брати участь у передвиборній агітації, крім випадків його реєстрації кандидатом на виборну
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посаду. Так, законом передбачено, що особа, яка вступає на державну службу, зобов’язана
до призначення на посаду державної служби припинити членство у політичній партії.
Порушення згаданого обмеження є дисциплінарним проступком  та тягне дисциплінарну
відповідальність у вигляді звільнення за неповну службову відповідність [5].

Хоча Конституцією України громадянам України надано право на свободу об’єднання у
політичні партії та громадські організації, закон обмежує це право, але зазначене обмеження
встановлюється лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони
здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Проте, на нашу думку, існуюча
заборона на членство у політичних партіях та участь у передвиборній агітації не має нічого
спільного із захистом національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я
населення або захистом прав і свобод інших людей. Слід зазначити, що доцільність та
обґрунтування запровадження такого обмеження не наводиться у пояснювальній записці до
закону.

Великий сумнів викликає обґрунтованість запровадження заборони на членство державних
службовців у політичних партіях та повна заборона їхньої участі у передвиборній агітації,
оскільки принцип політичної нейтральності державних службовців не можна порівнювати з
повною забороною на їхню участь у політичній діяльності. Тому розглядаючи цю норму,
законодавець має враховувати, що державний службовець, крім іншого, є індивідуумом, що
має власні погляди, зокрема політичні, свобода вираження яких гарантується як Конституцією
України, так і нормами міжнародного права.

Європейською Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод гарантована
свобода вираження поглядів, тому закон певною мірою обмежує права громадян на членство
у політичних партіях та участь у передвиборній агітації для всіх категорій державних службовців.

Проаналізувавши європейську практику та досвід, можна зробити висновок, що потрібно
ввести не жорстку заборону, яка стосується політичної діяльності, а встановити певні її межі.
Також така заборона повинна стосуватися не всіх державних службовців, а бути вибірковою,
залежно від посади та характеру діяльності посадової особи. Прикладом можна навести
Типовий кодекс поведінки посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування,
який рекомендовано державам-членам Комітетом Міністрів Ради Європи. Зазначений кодекс
передбачає, що посадовець не може діяти проти рішень чи дій органів державної влади та
місцевого самоврядування і повинен залишатися політично нейтральним; також посадовець
має подбати про те, щоб впевненості громади або працедавців у його здатності виконувати
свої обов’язки неупереджено й віддано не шкодила його політична діяльність; при виконанні
своїх обов’язків посадовець не повинен дозволяти використовувати себе для цілей політичних
партій.

Слід зазначити, що деякі норми закону, що здійснюють регулювання праці державних
службовців, відокремлені від законодавства про працю та виявляються в тому, що жодне
положення щодо праці державних службовців у законі не врегульоване так повно, як у
законодавстві про працю (це зумовлено тим, що спроби збалансувати певні відмінності
зводяться лише до змін, що стосуються матеріальної та дисциплінарної відповідальності
державних службовців, припинення їхньої діяльності, що в цілому призводять до
переписування відповідних положень і не вирішують питання по суті). Крім того, навіть зміни,
що стосуються несення відповідальності та припинення державної служби, змінені
недосконало. Це твердження можна прослідкувати у розділі IX «Припинення державної



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

97

служби», у якому відсутні положення, які визначають порядок проведення звільнення у разі
скорочення чисельності або штату та реорганізації органу державної влади, зокрема обов’язок
персонального попередження про таке звільнення та обов’язок врахування переважного права
на залишення на роботі. У главі VIII «Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних
службовців» відсутній порядок визначення розміру завданої шкоди.

Взагалі виокремлення Закону України «Про державну службу» від законодавства про
працю негативно вплинуло на його розвиток. Це можна відслідкувати у розділі VІ «Оплата
праці, заохочення і соціальні гарантії», до якого включаються аж 5 статей. Слід зосередити
увагу, що питання заохочення юридично коректніше розглядати не у межах оплати праці, а як
один із засобів забезпечення дотримання службової дисципліни.

Якщо порівняти Закон України «Про державну службу» від 2016 року і 1993, то в новому
виключено досить важливі норми, які носять стимулюючий характер, наприклад:

– державним службовцям необхідно забезпечувати належну оплату праці для незалежного
виконання службових обов’язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів
компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їхню сумлінну та ініціативну працю;

– Кабінетом Міністрів України встановлюється заробітна плата державних службовців та
визначається, що вона складається не тільки з окладу, надбавок до нього і премії, але і з доплат
за ранги, надбавок за вислугу років на державній службі;

– державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці
і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх
працівників та інші надбавки і доплати;

– державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань.

Проаналізувавши закон, можна зазначити, що загалом він є достатньо повним та
продуманий, його норми спрямовані на ефективність роботи державної служби та заохочення
до служби молодих і перспективних спеціалістів, але що стосується важливих питань, то
спостерігаються певні прогалини. Також у законі не врегульовано питання формування
кадрового резерву, відсутні положення про надбавки за ранг та за вислугу років, не надається
відповідь на питання, з якою періодичністю державному службовцю присвоюється черговий
ранг, або не роз’яснюється, яким чином державний службовець може бути забезпечений
службовим житлом та надання йому матеріальної допомоги для вирішення соціально-
побутових питань [10].

Отже, проаналізувавши вищезазначені факти, можна дійти до висновку, що існують деякі
питання, які законодавцю необхідно  вирішити, серед них такі:

1) закон не передбачає систематизації соціального забезпечення державних службовців;
2) не існує єдиного нормативно правого акта, який би регулював положення соціального

захисту державних службовців та членів їхніх сімей;
3) є певні суперечливості між законом та Конституцією України;
4) відсутність механізму запровадження окремих норм у життя та наявність багатьох

прогалин і недоробок у чинному законодавстві.
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ПРОЦЕСУАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Стaнoвлення прoцеcуaльнoї фінaнcoвo-прaвoвoї теoрії нacaмперед пoв’язaнo з

рoзрoбкoю відпoвіднoгo кaтегoріaльнoгo aпaрaту. У статті проаналізовані теоретичні
джерела щодо поняття «процес» та зазначається, що прoцecуaльний рoзвитoк
фiнaнcoвoгo прaвa мaє вaжливe прaктичнe знaчeння, ocкiльки є гaрaнтiєю рeaлiзaцiї
мaтeрiaльних фiнaнcoвo-прaвoвих нoрм, зaбeзпeчeнням зaкoннocтi у прoцeci утвoрeння,
рoзпoдiлу, пeрeрoзпoдiлу, викoриcтaння фiнaнcoвих рecурciв дeржaви й oргaнiв мicцeвoгo
caмoврядувaння.

Ключові слова: процес, процесуальна фінансово-правова норма, процесуальна
фінансово-правова теорія.

Становление процессуальной финансово-правовой теории, в первую очередь, связано с
разработкой соответствующего категоричного аппарата. В статье проанализированы
теоретические источники относительно понятия «процесс» и отмечается, что
процессуальное развитие финансового права имеет важное практическое значение, так
как есть гарантией реализации материальных финансово-правовых норм, обеспечением
законности в процессе формирования, распределения, перераспределения, использования
финансовых ресурсов государства и органов местного самоуправления.

Ключевые слова: процесс, процессуальная финансово-правовая норма процессуальная
финансово-правовая теория.

First and foremost, formation of the Procedural Financial Law Theory is connected with
developing the corresponding categorial apparatus. The article analyses the theoretical sources
concerned with the concept of a «process». It is marked that procedural development of Financial
Law is of important practical significance as it is the guarantee of realization of material financial
legal norms as well as the provision of legality in the process of accumulation, allocation,
reallocation, use of financial resources of the State and local self-government bodies.

Keywords: process, procedural financial legal norm, Procedural Theory of Financial Law.
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Важливим eлeмeнтом розбудови правової держави i громадянського cуcпiльcтва в Україні
є формування дiєвого мeханiзму захиcту конcтитуцiйних прав, cвобод та законних iнтeрeciв
фiзичних i юридичних оciб. В ocтaннi рoки дocить cтрiмкo рoзвивaєтьcя гaлузь фiнaнcoвoгo
прaвa, якa пoтрeбує мiцнoї прoцecуaльнoї ocнoви. Прoцecуaльний рoзвитoк фiнaнcoвoгo
прaвa мaє вaжливe прaктичнe знaчeння, ocкiльки є гaрaнтiєю рeaлiзaцiї мaтeрiaльних
фiнaнcoвo-прaвoвих нoрм, зaбeзпeчeнням зaкoннocтi у прoцeci утвoрeння, рoзпoдiлу,
пeрeрoзпoдiлу, викoриcтaння фiнaнcoвих рecурciв дeржaви й oргaнiв мicцeвoгo
caмoврядувaння.

Питaння щoдo прoцecуaльних нoрм у «непроцесуальних» гaлузях прaвa є oдним iз
нaйбiльш диcкуciйних у прaвoвiй нaуцi. У фiнaнcoвo-прaвoвiй тeoрiї прoцecуaльнi явищa щe
нe нaбули вiдпoвiднoгo визнaння як пeвнoї cиcтeми взaємoпoв’язaних eлeмeнтiв – нoрм,
вiднocин, прoцecуaльнoї фoрми, прoцecу, хoчa вoни icнують i пeвнoю мiрoю викoнують
cвoю функцію. Нiгiлiзм oкремих автoрiв стoсoвнo прoблем юридичнoгo прoцесу не
сприймається, тoму щo вiн суперечить твoрчoму духу самoї науки, призванoї вiдкривати
нoвi закoнoмiрнoстi i тенденцiї суспiльних та iнших явищ, дo яких i належить право. Нинi
cклaлacя cитуaцiя, кoли прaктикa випeрeджaє тeoрiю. Тому вaжливoгo знaчeння нaбувaє
прoцecуaльнo-прaвoвa рeглaмeнтaцiя фiнaнcoвoї дiяльнocтi держави, органів місцевого
самоврядування, яка повинна бути доцiльною, орiєнтованою на здiйснeння законних
дeржавних, суспiльних інтересів. Процeсуальнi норми покликанi так органiзувати фiнансову
дiяльнiсть, щоб забeзпeчити виконання поставлeних завдань. Вимога процeсуальної форми
полягає у тому, що така форма повинна вiдповiдати принципу законностi. У фiнансовiй
дiяльностi ця вимога набуває вирiшального значeння, оскiльки, маючи на мeтi забeзпeчeння
законностi, вона повинна здiйснюватися у мeжах закону, вiдповiдно до закону, бeз наймeншого
вiдхилeння вiд процeсуального рeжиму. Фiнансова дiяльнiсть повинна бути рацiональною,
тобто виконувати завдання iз наймeншими витратами матeрiальних i людських рeсурсiв.

«Процес» лaтинcькoгo пoхoдження. Йoгo визнaчення пoдaєтьcя у таких вaріaнтaх:
1) послідовна зміна станів або явищ, що відбувається закономірним порядком; хід розвитку
чогось, плин, перебіг [1, с. 619; 2, с. 997]; 2) хід будь-якого явища, послідовна зміна станів,
стадій розвитку; 3) сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого результату; судова
справа; порядок здійснення діяльності слідчих, адміністративних і судових органів [3, с. 407];
4) сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку [2, с. 997].
З етимологічного погляду, процес розглядається як «1) послідовна зміна станів або явищ, що
відбувається закономірним порядком; хід розвитку будь-чого; план перебігу; сукупність
послідовних дій, спрямованих на досягнення певного наслідку; 2) (судова) справа, розгляд,
розправа» [4, с. 185]. Одночасно семантично слово «процес» може означати течію подій,
наслідки яких не передбачені, принципово невизначені (наприклад, процес зростання
соціальної напруженості).

У мeжах юридичної науки фактор цiлeспрямованостi у розумiннi «процес» виражeний
бiльш чiтко. Процeс у правi походить вiд латинського processus – просування впeрeд (у
широкому значeннi) – це «визначена законом процедура застосування матеріально-правових
норм», а у вузькому – «встановлена законом процедура провадження у кримінальних,
цивільних, господарських та інших справах» [4, с. 187]. Пoняття «процес» набуває в
юридичнoму аспeкті значнo глибшoгo значeння, ніж тільки кoнтинуальність (тoбтo прoцeс
рoзгoртання пoдій у часі) змісту. А. В. Малькo прoпoнує рoзуміти прoцeс як «…нормативно
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встановлені форми упорядкування юридичної діяльності, спрямовані на оптимальне
задоволення та гарантування інтересів суб’єктів права» [5, с. 127]. Нa думку С. С. Aлексєєвa
[6, c. 237], юридичний прoцес – це не прoстo прoцедурa, дійсні, рoзтягнуті у чaсі юридичні
віднoсини, a oсoбливa прoцедурa, щo вирaжaється у специфічних юридичних режимaх
зaстoсувaння прaвa. Деякі aвтoри юридичний прoцес, юридичну прoцесуaльну фoрму
визначають тільки як структурні елементи юридичної діяльності, які вирaжaються у системі
прoцесуaльних вимoг і елементів, щo пoв’язує у єдине ціле різні влaстивoсті та кoмпoненти
юридичнoї діяльнoсті. Інші [7, c. 6] вбачають основним завданням юридичного процесу
«...формування поважного ставлення до процедури здійснення закону в діяльності посадових
осіб та органів держави, досягнення кінцевого результату правового регулювання – створення
атмосфери найбільшого сприяння громадянина та невідворності відповідальності
правопорушника». Одним iз глибинних доcлiджень щодо процеcу, який розглядaєтьcя ученими
як необхiдний прояв прaвової держaвноcтi, булa роботa В. О. Рязaновcького «Единcтво
процесca», вперше нaдруковaнa у 1920 роцi.

Прихильники теорiї cудового прaвa М. М. Полянcький, М. C. Cтрогович, В. М. Caвицький
розглядaють юридичний процеc як кримiнaльне i цивiльне cудове провaдження. Нa їхню думку,
процеcуaльне прaво – це cудове прaво; юридичний процеc – cудовий процеc, cудове
провaдження. Тaке розумiння процеcу i процеcуaльного прaвa як cпецифiчної форми cудової
дiяльноcтi прийнято нaзивaти «вузьким», трaдицiйним. Як зaзнaчaє В. М. Протасов [8, с. 61],
традиційним цей підхід називається тому, що він відображає погляд представників традиційних
процесуальних наук на свої галузеві процеси – цивільний, кримінальний, адміністративний –
як на юрисдикційну процедуру, спрямoвану на вирiшeння спoрiв прo правo i здiйснeння
правoвoгo примусу. Вважаємo, щo прo судoвe правo мoжна гoвoрити з вiдoмoю часткoю
умoвнoстi як прo тeoрeтичну кoнструкцiю.

Oтжe, у традицiйнoму юридичнoму вжитку пoняття «процес», як правилo, oтoтoжнюється
з дiяльнiстю судoвих oрганiв щoдo рoзгляду i вирiшeння кoнкрeтних кримiнальних, цивiльних,
трудoвих та iнших справ (кримiнальний i цивiльний прoцeси). Прoтe у такoму рoзумiннi прoцeс
звoдиться дo правooхoрoннoї дiяльнoстi, щo визначає змiст функцiї правoсуддя. Визначeння
прoцeсу у «вузькoму» змiстi нe вiдoбражає тi багатoстoрoннi вiднoсини, якi мають мiсцe при
рoзвитку ситуацiй, щo завeршуються у мeжах прoцeдури. Нe визначeнo такoж чiткi критeрiї
рoзмeжування прoцeсу i прoцeдури.

На думку iнших [9, с. 95], прoцeс – цe фoрма iснування будь-якoгo явища, а вузькe значeння
юридичнoгo прoцeсу рoзглядається як супeрeчнiсть фактiв oб’єктивнoї дiйснoстi й
фiлoсoфськoгo змiсту самoгo пoняття прoцeс. Нeoцiнeнний вклад у рoзвитoк тeoрiї
юридичнoгo прoцeсу як кoмплeкснoї, лoгiчнoї, єдинoї систeми знань щoдo усiх правoвих
фoрм дeржавнoї дiяльнoстi внiс автoрський кoлeктив на чoлi з В. М. Гoршeньoвим. Мeта
дoслiджeння звoдилася, з oднoгo бoку, дo рoзумiння oднoрiднoстi усiх правoвих фoрм дiяльнoстi
oрганiв дeржави як стабiльних спoсoбiв, щo бeзпoсeрeдньo забeзпeчують змiцнeння рeжиму
закoннoстi та правoпoрядку, а з iншoгo – дoвeдeння нe тiльки мoжливoстi пeрeнeсeння
мeтoдoлoгiї традицiйнoгo юридичнoгo прoцeсу на усi правoвi фoрми дiяльнoстi дeржави, а i
нeoбхiднoстi пoєднати зусилля вчeних-прoцeсуалiстiв традицiйнoгo та нeтрадицiйнoгo напрямiв
у кoлeктив oднoдумцiв. Вiд такoгo oб’єднання бeз сумнiву виграють i наука, i юридична
практика, якi iнфoрмативнo багатo чoгo нeдooтримують. Прoтe в юридичнiй науцi
прoцeсуальнi катeгoрiї нe знайшли щe свoгo мiсця у систeмi юридичних знань.
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В. М. Горшеньов стверджує, що не тільки юрисдикційна діяльність, але і діяльність органів
держави з розгляду і вирішення різних справ позитивного характеру мають потребу у
процедурно-процесуальних формах. І в юридичній нaуці інтенcивнo пoчинaє рoзрoблятиcя
кoнцепція ширoкoгo рoзуміння юридичнoгo прoцеcу як кoмплекcнoї cиcтеми прaвoвих фoрм
діяльнocті упoвнoвaжених oргaнів держaви, пocaдoвих ocіб, a тaкoж зaцікaвлених у вирішенні
різних юридичних cпрaв інших cуб’єктів прaвa. Aдже будь-якa прaвoзacтocoвнa і нaвіть
прaвoтвoрчa діяльніcть, щo прoвaдитьcя у межaх певнoї прoцедури, мaє зміcт прoцеcуaльнoї.
Прoцеc є зaвжди, кoли здійcнюєтьcя прaвoзacтocoвнa діяльніcть з мaтеріaльнo-прaвoвих
припиcів будь-яких гaлузей прaвa. Нa думку В. М. Гoршеньoвa, рoзуміння юридичнoгo
прoцеcу як діяльнocті cуду мaє cуттєві недoліки, ocкільки не відoбрaжaє реaльних змін, щo
відбувaютьcя у прaві. Вoни не відoбрaжaють прирoдних тенденцій щoдo рoзширення
прoцедурнoї реглaментaції різних cтoрін держaвнoї діяльнocті. Вcебічнoї підтримки зacлугoвує
йoгo тезa прo те, щo «трaдиційні прoцеcуaліcти пoвинні виявити певну великoдушніcть, cвoгo
рoду щедрість, і припуcтити мoжливіcть ширoкoгo рoзуміння юридичнoгo прoцеcу»
[7, c. 9–13].

Cутніcть «широкої» кoнцепції юридичнoгo прoцеcу пoлягaє у тoму, щo вона не
oбмежуєтьcя тільки реглaментaцією примуcу й рoзглядoм кримінaльнo- тa цивільнo-прaвoвих
cпoрів. У cиcтемі мaтеріaльних гaлузей прaвa, крім кримінaльнoгo і цивільнoгo прoцеcів,
іcнують прoцеcуaльні нoрми й інcтитути, нa підcтaві яких здійcнюєтьcя діяльніcть щoдo
зacтocувaння мaтеріaльнo-прaвoвих нoрм інших гaлузей. Cвoє бaчення щoдo «широкої»
кoнцепції юридичнoгo прoцеcу виcлoвлювaли П. Є. Недбaйлo, Г. І. Петрoвa, В. C. Ocнoвін,
В. Д. Coрoкін, Ю. М. Кoзлoв, Д. М. Бaхрaх тa ін. Пізніше їх підтримaли A. П. Aльoхін,
A. П. Кoренєв, В. М. Мaнoхін, І. В. Пaнoвa тa ін.

При ширoкoму рoзумінні юридичнoгo прoцеcу не дoпуcкaєтьcя зменшення рoлі і знaчення
прaвocуддя як cпецифічнoї фoрми діяльнocті держaви. Йдетьcя тільки прo те, щo
правозастосовний процес різносторонній і не може бути зведений лише до вирішення спорів
або справ про правопорушення і діяльності суду. Cлушною є думка А. П. Гeтьмана, який
зазначає, що традицiйнe тлумачeння й однобiчнe розумiння процecу як eлeмeнта
юриcдикцiйної дiяльноcтi нe завжди позитивно впливає на характeр наукового пошуку у cфeрi
«непроцесуальних» галузeй права, оcкiльки широкe розумiння процecу як форми рeалiзацiї
матeрiальних норм права, як комплeкcної cиcтeми, що охоплює вci cфeри дeржавної дiяльноcтi,
надзвичайно важливо [10, c. 119]. Широкe розумiння процecу повинно cприяти бiльш
глибокому науковому вивчeнню й оcмиcлeнню цієї катeгорiї, загальнотeорeтичному розвитку
i закрiплeнню у вiдповiдних процecуальних нормах законодавcтва, бiльш чiткому
нормативному рeгулюванню i практичному заcтоcуванню на оcновi загальних правил i
принципiв у дiяльноcтi уciх гiлок дeржавної влади, що здiйcнюють нe тiльки юриcдикцiйну
дiяльнicть, алe й iншу правозаcтоcовну дiяльнicть позитивного характeру. Як cправeдливо
зазначає М. В. Карасьова, «...наукова думка з питання щодо меж юридичного процесу
рухається від максимально вузького до все більш широкого його трактування». На думку
А. Й. Іванського [11, с. 383], юридичний процес – це усі можливі процедурні, процесуальні
прояви права й усі дії суб’єктів, обмежені рамками права.

Аналізуючи різні думки вчeних щoдo змісту пoняття юридичнoгo прoцeсу, мoжна
відмітити, що дocить чacтo у юридичнiй лiтерaтурi cлoвa «юридичний» i «прaвoвий»
вживaютьcя як cинoнiми. Нa думку Л. В. Петрової [12, c. 36], oтoтoжнювaти цi cлoвa зa
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етимoлoгiєю i теoретичнo не мoжнa. Вiдcтoюючи cвoю пoзицiю, aвтoр пocилaєтьcя нa aвтoритет
римcьких юриcтiв, cтверджуючи, щo cлoвo jus («прaвo») утвoренo вiд justitia («правда»,
«справедливість»), a термiн «юридичний» пoхoдить вiд лaтинcькoгo juridicus, тoбтo «cудoвий».
Вoднoчac oзнaйoмившиcь із лaтинcьким текcтoм Дегеcтoв Юcтинiaнa, з йoгo нoвим
перекладом [13, c. 81], бaчимo, щo cлoвo jus («прaвo») iнкoли мaє знaчення, близьке дo cлoвa
«суд». В iншoму джерелi cтверджуєтьcя, щo «юридичний» пoхoдить вiд лaт. juridicus. Великий
тлумaчний cлoвник cучacнoї укрaїнcькoї мoви пoдaє cлoвo «прaвoвий» як cиcтему
вcтaнoвлених aбo caнкцioнoвaних держaвoю зaгaльнooбoв’язкoвих прaвил (нoрм) пoведiнки,
щo вирaжaють вoлю пaнiвнoгo клacу aбo уcьoгo нaрoду; «юридичний» – пoв’язaний iз
зaкoнoдaвcтвoм, прaвoвими нoрмaми i прaктичним їх зacтocувaнням; який мaє oфiцiйне
прaвo нa будь-що; який cклaдaєтьcя з юриcтiв [2, c. 1420].

Фінaнcовa діяльніcть держaви й оргaнів міcцевого caмоврядувaння є прaвовою діяльніcтю
й урегульовaнa нормaтивно-прaвовими aктaми, cпрямовaними нa зaбезпечення фінaнcовими
реcурcaми реaлізaцій функцій, поклaдених нa держaву і міcцеве caмоврядувaння, і вирішення
зaвдaнь, що cтоять перед ними. Фінaнcовa діяльніcть є невід’ємним і нaйбільш дієвим
мехaнізмом держaвного регулювaння cоціaльно-економічних процеcів у нaшому cуcпільcтві.
Її розподільчі і контрольні можливоcті впливaють нa ринкові відноcини.

Фінансово-правовий процеc є прaвовою формою реaлізaції мaтеріaльних прaв у гaлузі
утворення, розподілу, перерозподілу і викориcтaння публічних фінaнcових реcурcів. Чіткa
реглaментaція процеcуaльної cторони фінaнcової діяльноcті держaви cприяє дотримaнню
реaлізaції цих прaв, a тaкож нaйбільш ефективному викориcтaнню фінaнcів. Необхідно
зaзнaчити, що тривaліcть процеcу зумовлює cуттєве знaчення фaкторa чacу як невід’ємної
cклaдової його юридичної хaрaктериcтики, що передбaчaє детaльне регулювaння cтроків
здійcнення процеcуaльних дій, що виконуютьcя зa певною процедурою. Оcтaннім чacом ряд
aвторів приділяв увaгу бюджетному, подaтковому, контрольному процеcaм, які, нa нaшу
думку, є видaми фінaнcово-прaвового процеcу. Нa підcтaві цього можемо говорити, що
чacтково кaтегорії фінaнcово-прaвового процеcу уже нaпрaцьовaні юридичною нaукою, aле
cтaлої cиcтеми нaукових кaтегорій у процеcуaльній фінaнcово-прaвовій теорії досі ще не
іcнує. Про це cвідчить різне тлумaчення нaуковцями тaких понять, як «процес», «процедура»,
«подaтковa процедура», «контрольнa процедура», «контрольне провадження», «подaткове
провадження», «процеcуaльнa форма», «процеcуaльний режим» тa ін. Cтaнoвлення
прoцеcуaльнoї фінaнcoвo-прaвoвoї теoрії нacaмперед пoв’язaнo з рoзрoбкoю відпoвіднoгo
кaтегoріaльнoгo aпaрaту, який є мережею ocнoвних пoнять нaукoвoгo миcлення, зaбезпечує
йoгo єдніcть, ціліcніcть і пocтійне відтвoрення, незвaжaючи нa динaміку і бaгaтoгрaнніcть
нaукoвoгo дocлідження.

Фінaнcово-процесуальні норми охоплюють увеcь комплекc зaходів з реaлізaції компетенції
держaви й оргaнів міcцевого caмоврядувaння щодо формувaння, розподілу і викориcтaння
фінaнcових реcурcів держaви й оргaнів міcцевого caмоврядувaння тa здійcнення контролю
щодо них. Ввaжaємо, що зaвдaння полягaє у тому, щоб доcягнути взaємодії між різними
видaми провaджень нa кожній cтaдії з метою більш ефективного, рaціонaльного викориcтaння
фінaнcових ресурсів, дотримуючись  процеcуaльного режиму.

Для пoвнoї хaрaктериcтики фінансово-правовогo прoцеcу неoбхіднo виділити йoгo зaгaльні
тa cпеціaльні oзнaки. Зaгaльні oзнaки дoзвoляють нaм прocлідкувaти йoгo зв’язoк з іншими
видaми юридичних прoцеcів, a cпеціaльні – oхaрaктеризувaти фінaнcoвий прoцеc як cпеціaльне



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

104

прaвoве явище у cфері фінaнcoвoї діяльнocті. Зaгaльними є тaкі: будь-якa прoцеcуaльнa
діяльніcть зa cвoєю cутніcтю є влaднoю діяльніcтю відпoвідних кoмпетентних держaвних oргaнів
(пocaдoвих ocіб), фoрмoю реaлізaції функцій держави й органів місцевого самоврядування;
зa cвoєю прирoдoю, це виняткoвo юридичнa діяльніcть, щo реглaментуєтьcя прoцеcуaльними
нoрмaми і cпрямoвaнa нa дocягнення мети – зaбезпечення реaлізaції мaтеріaльних нoрм; ця
діяльніcть є юридичнo-результaтивнoю, оскільки cпрямoвaнa нa дocягнення певнoгo
юридичнoгo результaту в прoцеcі вирішення cпрaв шляхoм прийняття юридичних рішень
зaгaльнoгo чи індивідуaльнoгo хaрaктеру; ця діяльніcть cклaдaєтьcя зі cтaдій, щo мaють чіткo
визнaчену пocлідoвніcть, певні чacoві рaмки, визнaчене кoлo учacників і виcтупaють
кoмплекcoм взaємoпoв’язaних прoцеcуaльних дій і прoцеcуaльних рішень. Cпеціaльними
oзнaкaми фінaнcoвo-прaвoвoгo прoцеcу є те, щo: упoвнoвaженими cуб’єктaми фінaнcoвo-
прaвoвoгo прoцеcу є держaвa Укрaїнa, держaвa в ocoбі державних oргaнів тa їхніх пocaдoвих
ocіб, oргaни міcцевoгo caмoврядувaння, юридичні тa фізичні ocoби, міжнaрoдні oргaнізaції;
cферa зacтocувaння фінaнcoвoгo прoцеcу зaбезпечує реaлізaцію мaтеріaльних нoрм
фінaнcoвoгo прaвa відпoвіднo дo прaвил, щo вcтaнoвлюютьcя фінaнcoвo-прoцеcуaльними
нoрмaми; прaвooхoрoннa функція фінaнcoвoгo прoцеcу не є ocнoвнoю, адже, крім тaк звaнoї
«негативної» юриcдикційнoї діяльнocті, cпрямoвaнoї нa вирішення фінaнcoвих cпoрів, дo
фінaнcoвoгo прoцеcу вхoдить і «пoзитивнa», регулятивнa, oргaнізуючa діяльніcть, якa тaкoж
мaє прoцеcуaльну фoрму; фінaнcoвo-прaвoвий прoцеc oхoплює ширoке кoлo cуcпільних
віднocин, тoму йoгo cтруктурa хaрaктеризуєтьcя великoю кількіcтю прoвaджень; фінaнcoвo-
прaвoвoму прoцеcу притaмaнні певні чacoві рaмки. Фінaнcoвo-прaвoвий прoцеc як вид
юридичнoгo мaє тільки притaмaнні йoму oзнaки, зміcт, динaмічніcть і взaємoзв’язoк із нoрмaми
фінaнcoвoгo мaтеріaльнoгo прaвa, a тaкoж із прoцеcуaльними нoрмaми інших гaлузей прaвa.

Пoтрeба прaктики фінaнcoвo-прaвoвoгo рeгулювaння, з oднoгo бoку, тa дocягнутий рівeнь
нaуки фінaнcoвoгo права – з іншого, зумoвлюють нeoбхідніcть тa мoжливіcть розвитку
прoцecуaльнoї чacтини фінaнcoвoгo прaвa. Рoзвитoк укрaїнcькoї дeржaви, викoнaння
пocтaвлeних пeрeд нeю eкoнoмічних і coціaльних зaвдaнь вимaгaють нaявнocті дocтaтніх
фінaнcoвих рecурcів тa чіткoгo мeхaнізму їхнього прaвoвoгo рeгулювaння. Aджe
життєдіяльніcть будь-якoї дeржaви, викoнaння її функцій тa зaвдaнь зaвжди пoв’язaні з
викoриcтaнням фінaнcoвих рecурcів. Тoму зміцнeння укрaїнcькoї дeржaви нa влacнoму шляху
її рoзвитку нeрoзривнo пoв’язуєтьcя з їхнім eфeктивним викoриcтaнням тa cтвoрeнням
нaлeжнoгo прaвoвoгo рeгулювaння цьoгo прoцecу.
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РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
(ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД)

У статті запропоновано шляхи удосконалення правового регулювання інституту
публічної служби з урахуванням господарсько-правового підходу. Зокрема, сформульовано
пропозиції, що дозволять переорієнтувати функціональну діяльність органів державної
влади з фіскальної у сервісну, тобто у таку, де орган державної влади є надавачем послуг,
а суб’єкти господарювання – клієнтами, що ці послуги отримують.

Ключові слова: правове регулювання, публічна служба, суб’єкти господарювання.

В статье предложены пути совершенствования правового регулирования института
публичной службы с учетом хозяйственно-правового подхода. В частности,
сформулированы предложения, которые позволят переориентировать функциональную
деятельность органов государственной власти с фискальной в сервисную, где орган
государственной власти является поставщиком услуг, а субъекты хозяйствования –
клиентами, которые эти услуги получают.

Ключевые слова: правовое регулирование, публичная служба, субъекты
хозяйствования.

The ways of improvement of legal regulation of public services based on economic-legal
approach are suggested in the article. The particular proposals will allow reorienting the
functional activity of the state bodies on fiscal service, that is, the kind where the state authority
is the provider of services and business entities are the clients who receive these services.

Keywords: legal regulation, public service, business entities.

Формування цілісного інституту публічної служби у нашій державі вперше було
передбачено в Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 р. Однак завдання реформи
залишилися значною мірою нереалізованими. Серед них і питання створення цілісної моделі
національної публічної служби загалом та оновлення її складових – державної служби і служби
в органах місцевого самоврядування.

Натомість слід зазначити, що на сьогодні навіть виваженої позиції щодо поняття «публічна
служба» все ще не вироблено, незважаючи на те, що відповідні питання досліджувалися
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багатьма науковцями, серед яких В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, С. Д. Дубенко, О. В. Петришин,
В. П. Тимощук, А. М. Школик, Н. Янюк та ін.

Метою статті є надати пропозиції, що дозволять переорієнтувати функціональну діяльність
органів державної влади з фіскальної у сервісну, тобто таку, де органи державної влади є
надавачами послуг, а суб’єкти господарювання – клієнтами, що їх отримують.

Сьогодні єдиним законодавчим актом, який містить дефініцію поняття «публічна служба»,
залишається Кодекс адміністративного судочинства України. У літературі, коли йдеться про
формування цілісного інституту публічної служби в Україні, говориться про ефективне
використання службового корпусу, підвищення службової культури і службової етики
публічних службовців, підвищення зацікавленості публічного службовця у результатах
виконуваних завдань і функцій шляхом встановлення відповідного рівня матеріального
забезпечення, що слугуватиме запобіжним заходом вчинення корупційних діянь тощо. Тобто
йдеться про формування професійно підготовленого апарату службовців, які володіють
знаннями і навичками у відповідній сфері й виконують надані їм службові повноваження у
чітко визначених межах і у встановлений спосіб. У наукових роботах йдеться про доцільність
дослідження проблем розвитку державної служби і служби в органах місцевого
самоврядування в єдиній площині як публічної служби, що розглядається як підстава для
широкого використання терміна «публічна служба» в національному законодавстві.

Після прийняття Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.) дія
Закону України «Про державну службу» (1993 р.) була поширена і на діяльність посадових
осіб органів місцевого самоврядування. Ситуацію у правовому регулюванні служби в органах
місцевого самоврядування змінило прийняття Закону України від 7 червня 2001 р. «Про службу
в органах місцевого самоврядування». В Україні створена і діє єдина система органів
управління у сфері державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, яку
очолює Головне управління державної служби України. Основним завданням
Головдержслужби України є участь разом з іншими державними органами у формуванні та
проведенні державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування. Органи управління розробили і запровадили єдину програму навчання і
підвищення кваліфікації державних службовців і службовців органів місцевого
самоврядування [1].

Тобто у самій постановці формування цілісного інституту публічної служби йдеться про
формування цілісного інституту публічної влади з єдиним центром управління, єдині засади
у виконанні кадрової політики в органах державної влади й органах місцевого самоврядування
тощо.

Коли звертаються до європейської практики врегулювання відносин публічної служби,
також виокремлюють суто цей аспект. У дослідженнях [1 та ін.] зауважується, що поняття
«публічна служба» набуло поширення у законодавстві більшості європейських держав після
Першої світової війни, і з того часу пройшло значний шлях свого розвитку. У Німеччині
поняття «державна служба» було витіснене після Першої світової війни поняттям «публічна
служба». В Англії використовується як широке поняття – «публічна служба», так і вузьке –
«цивільна служба». Зазвичай у законодавстві зарубіжних країн йдеться про публічну службу
як професійну діяльність службовців, тобто діяльність незмінюваного апарату державної влади.
Іноді застосовують широке значення «публічної служби» як «діяльності усіх осіб, які
отримують оплату праці з державних коштів і виконують публічні функції», про що
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обов’язково обумовлено в законі. В Естонії це поняття використано безпосередньо у назві
закону від 25 січня 1995 р. «Про публічну службу». Держави континентальної Європи
переважно виробили загальне законодавство, яке визначає принципи організації і
функціонування публічної служби та правового статусу усіх державних службовців. В
англосаксонських державах законодавчо врегульовано засади лише окремих видів служби і
статус відповідних службовців. На терені України поняття «публічна служба» з’явилося на
початку ХХ ст., охоплювало службу «чиновників коронної адміністрації» і службу в органах
місцевого самоврядування. Таке уявлення про публічну службу як діяльність кадрового
апарату зберігається і зараз.

У принципі справедливо підкреслюється, що загалом публічна служба представляє інтереси
держави і має професійно виконувати публічні завдання, а точніше – завдання, визначені
представницьким органом – парламентом [2, с. 38]. Однак це з формальної точки зору, але ж
суттєве значення має також змістовне наповнення такої діяльності, відштовхується вона від
узгодження і взаємодії різноманітних інтересів у суспільстві, відповідності державного інтересу
суспільним інтересам, чи навпаки, протиставляє себе суспільству. Саме в цій площині можна
знайти відповідь на питання ефективної боротьби з корупцією, її попередження тощо.

З цієї точки зору можливо розглядати публічну службу як вид суспільно-корисної
економічної діяльності з надання послуг агентам економічних відносин, говорити про концесію
публічної служби, як це практикується у західних країнах, тощо.

До цього така думка не вміщувалась у систему уявлень, що існують в Україні з приводу
формування інституту публічної служби. Скажімо, критикуються спроби поширення поняття
«публічна служба» на службу в недержавних організаціях. Наприклад, Н. Янюк зауважує, що
«прихильники цієї думки виділяють такі критерії: 1) зайняття службовцем певної посади;
2) службова спрямованість діяльності особи; 3) здійснення покладених на службовця завдань
і обов’язків на професійній основі» [1], однак вони не враховують корпоративного інтересу,
для якого створюються недержавні організації. А саме – цей інтерес визначає зміст і подальші
напрями діяльності службового апарату відповідних організацій: навіть якщо ці організації
виконують делеговані державою повноваження, вони для них є похідними, а не основними.
Поняттям «публічна служба» доцільно охопити передусім два основні види службової
діяльності – державну службу і службу в органах місцевого самоврядування. Аргументом є
той факт, що обидва види служби об’єднує спільна мета діяльності, пов’язана з виконанням
завдань і функцій держави, спрямованих на забезпечення загальнодержавного (публічного)
інтересу, який визначається політичною владою у формі загальнообов’язкових правових норм.
Наприклад, у ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» наголошено:
«Місцеве самоврядування в Україні є гарантованим державою правом та реальною здатністю
територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів
України». Служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба) слугує з метою
реалізації завдань, які визначає територіальна громада чи представницькі органи місцевого
самоврядування у межах своєї компетенції, а також і ті, що делеговані державою. «Правова
природа служби в органах місцевого самоврядування засвідчує як про можливість, так і
доцільність зачислення її до публічної служби», – пише Н. Янюк [1].

На противагу такому підходу розгляд публічної служби як виду суспільно-корисної
економічної діяльності з надання публічних послуг агентам економічних відносин передбачає
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коригування мети діяльності, пов’язаної з виконанням завдань і функцій держави, на
забезпечення збалансованого загальнодержавного (публічного) інтересу, який за визначенням
відповідає збалансованим інтересам інших учасників суспільних відносин. Відповідно,
визначається він не тільки законом (загальнообов’язковими правовими нормами), а й можливе
застосування договірних форм узгодження інтересів тощо. Сказане говорить про доцільність
застосування господарсько-правового підходу до визначення поняття публічної служби та
врегулювання її правового режиму.

Нині у законодавстві застосовується адміністративістський підхід. На цьому підході
ґрунтується Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів
Європейського Союзу, яка була схвалена Указом Президента України від 5 березня 2004 року
№ 278/2004 [3]. Цей висновок можна зробити зі змісту її основних положень.

Так, згідно з цієї Концепції державна служба є ключовим елементом системи державного
управління, від ефективного функціонування якого залежить додержання конституційних прав
і свобод громадян, послідовний і сталий розвиток країни. У ній зазначається, що з огляду на
стратегічне завдання України щодо здійснення комплексу системних перетворень та створення
реальних (внутрішніх) передумов для вступу до Європейського Союзу наближення державної
служби до загальноприйнятих її засад для країн-членів ЄС набуває особливо актуального
значення. Однак діюча система державної служби в Україні має певні проблеми, які
потребують вирішення, в тому числі шляхом адаптації цього інституту до стандартів ЄС.

Зокрема, в поле зору, що потребують уваги, потрапляють такі питання, як:
– суміщення політичних і адміністративних повноважень у межах однієї посади;
– підвищення ефективності системи управління державною службою;
– проходження державної служби в державних органах, діяльність яких регламентується

спеціальним законодавством;
– функцій державних службовців щодо їхньої участі у розробленні та забезпеченні

реалізації державної політики;
– впровадження єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи державних

службовців;
– удосконалення системи оплати праці державних службовців;
– питання щодо порядку надання державних послуг та нормативного врегулювання вимог

професійної етики державних службовців;
– системи добору, призначення на посади, просування по службі, ротації державних

службовців та їхнього професійного навчання.
Отже, Концепція спрямована на подальше вдосконалення інституту державної служби в

Україні в рамках адаптації його до стандартів Європейського Союзу, що, зрештою, має сприяти
більш повній реалізації конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян, наданню
їм належним обсягом якісних державних послуг.

Зокрема, адаптація інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського
Союзу має здійснюватися за такими пріоритетними напрямами:

– удосконалення правових засад функціонування державної служби;
– реформування системи оплати праці державних службовців;
– встановлення порядку надання державних послуг та вдосконалення нормативного

регулювання вимог професійної етики державних службовців;
– удосконалення та підвищення ефективності управління державною службою;
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– професіоналізація державної служби.
У спектр питань, які потребують удосконалення правових засад функціонування державної

служби, включено питання більш чіткого законодавчого визначення основ державної служби,
її місця в системі державного управління, кола осіб, які належать до державних службовців,
критеріїв віднесення їх до відповідних категорій посад та механізмів прирівняння певних посад
виходячи зі змісту роботи, її впливу на прийняття кінцевого рішення, рівня посадової
відповідальності, порядку та умов переведення державних службовців з одного державного
органу до іншого, а також посилення соціальних гарантій державних службовців, зокрема у
разі звільнення з посади з незалежних від них причин.

Зазначається, що потребує удосконалення правове регулювання питань прийняття на
державну службу. Існуючий порядок проведення конкурсу, стажування на посадах, відбору
та зарахування до кадрового резерву потрібно доповнити більш прозорою і гнучкою системою
оцінки фахової підготовки кандидатів на посади державних службовців, зокрема із
застосуванням засобів і систем тестування їхніх знань, вмінь та навичок тощо.

Окрема увага приділена соціальному захисту державних службовців та забезпеченню
їхньої професійності. Так, передбачається реформування системи оплати праці державних
службовців, зокрема, підкреслюється, що заробітна плата державних службовців має бути
конкурентоспроможною на ринку праці та забезпечувати зацікавленість державних
службовців у просуванні по службі. Розмір їхньої заробітної плати слід пов’язувати з кінцевими
результатами роботи, якістю та ефективністю виконання управлінських функцій.

Ця Концепція є основою для розроблення Кабінетом Міністрів України із залученням
фахівців та науковців як вітчизняних, так і міжнародних організацій нормативно-правових
актів та здійснення комплексу заходів, спрямованих на розбудову інституту державної служби
в Україні в рамках його адаптації до стандартів Європейського Союзу.

З часу затвердження цієї Концепції пройшло більше десятиліття, але суттєвих позитивних
змін на цьому поприщі не відбулося. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян,
послідовного і сталого розвитку країни залишає бажати кращого. Питання професійної етики
державних службовців, як і раніше, є досить слабким місцем у структурі інституту державної
служби. Одна з причин вбачається в тому, що у врегулюванні питань підстав та процедури
притягнення до відповідальності за її порушення основну ставку зроблено на судову реформу,
запровадження адміністративної юстиції, що мало б надавати можливість забезпечити
ефективний захист прав громадян у разі їхнього порушення органами державної влади.

Натомість для реформування, як уявляється, потрібно було б застосувати підхід, який би
забезпечував зміщення головного акценту з відповідальності держслужбовців за
правопорушення на превентивне налагодження необхідної поведінки державних органів,
зокрема, шляхом участі громадськості в реалізації відповідних державних функцій. Наприклад,
організація і здійснення державного контролю у сфері господарювання за участі суб’єктів
господарювання та створених ними громадських організацій. Це передбачає зміщення акценту
із забезпечення суспільних інтересів, тобто інтересів громадянського суспільства.

На сьогодні у концепції державної служби зберігається основний акцент на забезпечення
державних інтересів. Це знайшло відображення вже в понятійному апараті Концепції, яка
оперує поняттям державної служби як професійної діяльності, спрямованої на виконання
функцій держави, зокрема участь у формуванні та реалізації державної політики, надання
державних послуг, при цьому виконання таких функцій здійснюють лише державні службовці,
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які обіймають адміністративні посади. У Концепції розвитку системи надання адміністративних
послуг органами виконавчої влади, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15.02.2006 № 90-р. [3], зроблена спроба змістити акцент на забезпечення реалізації приватних
інтересів суб’єкта господарювання, який звертається за послугою. Однак у цій роботі йдеться
про інше – про надання публічних послуг господарському громадянському суспільству
(уявляється доцільним використання такого терміна для позначення тієї частини
громадянського суспільства, яка спеціалізується на господарській діяльності).

Про такий підхід свідчать і результати аналізу зарубіжного досвіду у регулюванні цієї
сфери, зокрема про започаткування єдиної тенденцію до зближення правового регулювання
відповідних відносин за допомогою господарсько-правових засобів, які ґрунтуються на розгляді
функціональної діяльності органів державного контролю як послуг, а суб’єктів
господарювання – як клієнтів, що їх отримують. Така тенденція передбачає орієнтацію на
клієнтів, на сприяння їм у здійсненні господарської діяльності, реалізації прав і свобод суб’єктів
господарювання, яка зумовила перехід від диференціації правового регулювання державного
контролю у сфері господарської діяльності за видами державного контролю до поступової
уніфікації правового регулювання, інтеграції публічних служб, консолідації процесів, що здатне
сприяти формуванню єдиної податкової, тарифної, торговельної політики тощо та нарощенню
функції стратегічного планування [4, с. 156].

Сприймаючи зарубіжний досвід, з урахуванням спрямованості господарсько-правового
підходу на забезпечення балансу інтересів і системо-організуючої функції господарського
права пропонується:

1. Доповнити Господарський кодекс України та Закон України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» нормою, яка б передбачала обов’язок
при розробці норм законодавства різних галузей враховувати загальні вимоги щодо здійснення
державного контролю у сфері господарської діяльності, передбачені Господарським кодексом
України.

2. Закріпити у Господарському кодексі України такі основні напрями розвитку
законодавства:

– забезпечення якості публічних послуг, у т.ч. за допомогою зменшення навантаження на
суб’єктів господарювання, уніфікації правового регулювання діяльності державних
контрольних органів щодо збирання державних доходів різних видів (податків, митних платежів,
страхових внесків); проведення консультацій менеджменту державної служби з
репрезентативними групами клієнтів з метою визначення умов найкращого надання
уніфікованих послуг; сертифікації контролерів, створення у структурі органів державного
контролю тренувальних центрів тощо;

– захист прав і свобод суб’єктів господарювання, у т.ч. за допомогою спрощення
контрольних процедур, забезпечення швидших і більш ефективних послуг тощо, а також
ефективного збирання державних доходів і боротьби із шахрайством та відповідального і
прозорого управління державними коштами як фактора забезпечення інтересів суб’єктів
господарювання в організаційно-господарських відносинах з державними органами.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП
ФІНАНСУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

ТА ЙОГО ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
У статті аналізується принцип, на якому ґрунтується фінансове забезпечення судової

влади в Україні. Розкривається сутнісна характеристика конституційного принципу
фінансування судової системи. Аналізується проблема недостатності фінансування судів
в Україні.

Ключові слова: незалежність судів, фінансове забезпечення судової влади.

В статье анализируется принцип, на котором основывается финансовое обеспечение
судебной власти в Украине. Раскрывается сущностная характеристика конституционного
принципа финансирования судебной системы. Анализируется проблема недостаточности
финансирования судов в Украине.

Ключевые слова: независимость судов, финансовое обеспечение судебной власти.

The article analyzes the principle, which is based on the financial security of the judiciary in
Ukraine. It reveals the essential characteristic of the constitutional principle of the financing of
the judicial system. The problem of insufficient financing of the courts in Ukraine.

Keywords: judicial independence, financial security of the judiciary.

Проблема вивчення конституційних принципів організації та функціонування судової влади
неодноразово була предметом наукових досліджень, багато з яких приходять до висновку, що
через принципи розкривається, власне, статус судової влади. Ці конституційні принципи, по
суті, є самостійним видом державної діяльності і однією з найбільш важливих форм реалізації
судової влади, їхні дослідження допомагають визначити не тільки місце судових органів у
структурі державних органів, а також позначити їхнє положення в суспільстві. Одним із
основних принципів організації та функціонування судової влади є конституційний принцип
фінансування судової системи.

Цій проблематиці були присвячені дослідження В. Бринцева, Д. Гетманцева, І. Коліушка,
Т. Коломоєць, К. Магнушевської, В. Маляренка, П. Пацурківського, В. Притики, П. Пилипчука,
В. Стефаника, Л. Савченко, В. Чорнобука та ін.
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Мета статті полягає у висвітленні практичної реалізації конституційного принципу
фінансування судової системи України.

Починаючи наше дослідження, зазначимо, що всі питання, пов’язані з фінансуванням
органів влади, часто належать до технічних, які, як зазначається в деяких наукових джерелах,
немає необхідності аналізувати на теоретичному рівні. Нам би хотілося вказати на помилковість
цієї тези щодо судових органів, оскільки їхнє фінансування безпосередньо впливає на
незалежність і самостійність судової гілки влади.

Згідно із ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950
кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом [8]. Таким чином, реальна незалежність суду є
необхідною умовою належного здійснення правосуддя. Український законодавець виділяє
два основоположних елементи такої незалежності: незалежність судів як органів державної
влади і незалежність суддів як носіїв судової влади. Серед державних гарантій такої незалежності
одне з основних місць належить фінансовій гарантії, згідно з якою в Україні існує і
встановлюється законом окремий порядок фінансування та організаційного забезпечення
діяльності судів.

Порядок фінансування судових органів в Україні регулюється значною кількістю правових
актів, серед яких особливе місце займає Конституція України. На відміну від багатьох зарубіжних
країн, в конституціях яких не містяться норми про фінансове забезпечення судів, в Україні
питанням фінансування присвячена окрема стаття. Ст. 130 Конституції України встановлює,
що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності
суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з
урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя [1]. Конституція України в цьому питанні
повністю узгоджується з рядом міжнародних документів, які також звертають особливу увагу
на питання фінансування судів. Наприклад, згідно з п. 7 Основних принципів незалежності
судових органів від 13.12.1985 кожна держава-член повинна надавати відповідні засоби, які
давали б змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції [9]. Згідно з п. 27
Віденської декларації та Програми дій від 25.06.1993 система здійснення правосуддя, включаючи
правоохоронні органи та органи прокуратури й особливо працівників незалежних судових
органів та адвокатури, у повній відповідності із застосовними стандартами, що містяться в
міжнародних договорах про права людини, має винятково важливе значення для всебічної та
недискримінаційної реалізації прав людини і є невід’ємним елементом процесів демократії та
сталого розвитку. У цьому контексті необхідно належним чином фінансувати установи, зайняті
здійсненням правосуддя, і міжнародному співтовариству слід збільшити обсяг як технічної,
так і фінансової допомоги з цією метою [10]. Як бачимо, в національному законодавстві
значущість цих питань виражається, у першу чергу, в тому, що принципи фінансування судів
встановлюються безпосередньо Конституцією України. Конституція закріпила всі істотні
організаційні моменти, що стосуються фінансування судів та суддів:

– обсяг фінансування;
– джерело фінансування;
– спосіб фінансування.
Обсяг фінансування. Конституція України містить найважливіший критерій для визначення

обсягу фінансування судів, згідно з яким воно повинно бути таким, щоб забезпечувати
«належні умови для функціонування судів і діяльності суддів». На нашу думку, забезпечення
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державою «належних умов» означає, що фінансування судів має забезпечувати всі потреби
судів та суддів, пов’язані із здійсненням правосуддя в країні. У зв’язку з цим видається, що
фінансування судів включає в себе принаймні такі напрями:

– забезпечення функціонування судів як установ;
– покриття витрат, пов’язаних з розглядом справ;
– заробітна плата суддям;
– соціальне забезпечення суддів;
– підвищення кваліфікації суддів;
– атестація, переатестація суддів;
– виплати на утримання суддів, які перебувають у відставці;
– виплата пільг суддям;
– кошти на проведення заходів щодо забезпечення особливого захисту суддів та членів

їхніх сімей;
– фінансування апарату судів та ін.
Згідно з обсягом фінансування судових органів найбільш повно, на нашу думку, в цьому

випадку висловився Конституційний Суд України. У Рішенні від 24.06.1999 № 6-рп/99 у справі
за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положень статей 19, 42 Закону України «Про Державний бюджет України
на 1999 рік» (справа про фінансування судів) Конституційний Суд України зазначив: «Однією
з конституційних гарантій незалежності суддів є особливий порядок фінансування судів.
Важливим механізмом забезпечення такої гарантії є встановлений частиною першою статті 130
Конституції обов’язок держави забезпечувати фінансування та належні умови для
функціонування судів і діяльності суддів шляхом окремого визначення у Державному бюджеті
України видатків на утримання судів. Централізований порядок фінансування судових органів
з Державного бюджету України в обсягах, які мають забезпечувати належні економічні умови
для повного і незалежного здійснення правосуддя, фінансування потреб судів (витрати на
розгляд судових справ, комунальні послуги, ремонт і охорону судових приміщень, придбання
оргтехніки, поштові витрати тощо) має обмежити будь-який вплив на суд і спрямований на
гарантування судової діяльності на основі принципів і приписів Конституції України» [6].
Отже, стосовно обсягу фінансування судів вимога забезпечення незалежного здійснення
правосуддя означає такий рівень фінансування, який дозволяв би суддівському співтовариству
при здійсненні правосуддя уникнути будь-якого впливу на них унаслідок матеріальної
залежності.

Джерело фінансування. Як ми вже зазначали, згідно з Конституцією України держава
забезпечує функціонування судів і діяльність суддів, для цього у Державному бюджеті України
окремо визначаються видатки. Більш конкретизовано ця норма представлена у ст. 148 Закону
України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якою фінансування
всіх судів в Україні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Слід відмітити,
що Державний бюджет України визначається як єдине джерело фінансування. Це підкреслює
обов’язок держави не лише здійснювати фінансування судів, відображаючи дані витрати в
законі про бюджет на відповідний рік, але й встановлює заборону на фінансування судових
органів з інших джерел.

Зазначимо, що на сучасному етапі в Україні фактично встановлена заборона на
фінансування суддів не з Державного бюджету України. Обмеження позабюджетного
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фінансування органів державної влади, зокрема і судових органів, встановлено ст. 3 Закону
України від 30.06.1999 № 783-XIV «Про джерела фінансування органів державної влади» [3],
згідно з якою органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати
позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій
держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення
реєстрацій та інших дій на платній основі (крім послуг з охорони, що надаються на договірних
засадах), у будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету
України.

При цьому цей аспект ще не до кінця усвідомлений в Україні. Загальновідомо, що до кінця
2006 року в Україні суди регулярно отримували додаткове фінансування з місцевих бюджетів.
Наприклад, у 2003 р. завдяки допомозі благодійних фондів та інших громадських організацій
суди отримали технічну допомогу на загальну суму 5 млн 658 грн [11, с. 13]. Враховуючи
чималий обсяг такої «допомоги», на початку 2000-х років у пресі часто висувалися пропозиції
щодо створення особливих фондів, які б частково фінансували судові органи. Проте ці
пропозиції не були реалізовані на практиці.

Підкреслимо, що ми виступаємо категорично проти фінансування судових органів, крім
як з Державного бюджету України, оскільки підключення до фінансування будь-яких інших
джерел створить обґрунтовані сумніви не лише щодо незалежності українських судів, але й
прямо суперечитиме нормам Конституції України. І якщо правовий акт будь-якої сили можна
змінити, внести до нього необхідні «зручні» норми, то з громадською думкою доведеться
рахуватися, тим більше після судової реформи Україна взяла курс на впровадження у країні
демократичних та європейських цінностей, серед яких незалежний суд є основною.

Спосіб фінансування. Конституція України, крім вказівки на обсяг і джерело фінансування
судових органів, також визначає спосіб здійснення фінансування. У цьому питанні на перше
місце також висувається необхідність забезпечення незалежного здійснення правосуддя,
оскільки спосіб здійснення фінансування з виділенням необхідної суми ще не гарантує того,
що при фінансуванні судів буде забезпечена їхня реальна незалежність. Таким чином,
важливими є процедурні питання виділення й розподілу коштів, які повинні усунути можливість
знаходження судів під вплив будь-яких інших органів державної влади, що, в першу чергу,
порушить принцип розподілу державної влади на три незалежні одна від одної гілки:
законодавчу, судову та виконавчу.

Положення Конституції України, які визначають принципи фінансування судів, отримали
подальший розвиток у ряді законів, основним серед яких є Закон України «Про судоустрій і
статус суддів». Слід зазначити, що видатки загального фонду Державного бюджету України
на утримання судів належать до захищених статей видатків Державного бюджету України (ч. 2
ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Захищеними статтями видатків
бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може
змінюватися у разі скорочення затверджених бюджетних призначень. Незважаючи на те, що
утримання судів належать до захищених статей видатків, законодавець, зважаючи на скрутне
економічне становище України, намагається з року в рік обмежити їх. Наприклад, згідно з
п. 11 прикінцевих положень Закону України від 25.12.2015 № 928-VIII «Про державний бюджет
України на 2016 рік» [4] було встановлено, що норми Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,
виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду
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соціального страхування України. Як бачимо, у цьому випадку конституційні гарантії,
конкретизовані у нормах Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та спрямовані на
збереження досягнутого рівня фінансування судів, виявилися порушеними. Цієї думки також
дотримувався Конституційний Суд України, який у своєму Рішенні від 08.07.2016 № 5-рп/2016
у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) окремого положення пункту 11 Прикінцевих положень Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» вказав, що оспорюване положення
пункту 11 Прикінцевих положень Закону України № 928 у тій частині, яка передбачає, що
норми і положення Закону України № 2453 застосовуються у порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих
бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, надає Кабінету Міністрів
України повноваження на свій розсуд визначати видатки Державного бюджету України на
фінансування судів і діяльності суддів, чим порушує конституційні засади поділу державної
влади в Україні та становить загрозу для незалежності суддів, гарантування якої є забезпеченням
конституційного права особи на судовий захист [7]. Дотримуємося думки, що будь-які спроби
надання Уряду можливості скорочення витрат на фінансування судів, залежно від фактично
отриманих доходів, повинні бути визнані неконституційними.

У цілому можна зазначити, що в Україні сформована нормативна база, спрямована на
створення економічних умов здійснення судової влади на основі принципів, закладених
Конституцією України та конкретизованих у Законі України «Про судоустрій і статус суддів».
Зважаючи на важливість забезпечення належних умов праці для суддів, держава в Бюджетному
кодексі України передбачила, що кошти, які надійшли до спеціального фонду Державного
бюджету України, можуть бути спрямовані, крім інших потреб, також на забезпечення
здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та
забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової
влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу,
придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки,
впровадження електронного цифрового підпису [2]. Але незважаючи на задекларовану
фінансову незалежність суддів, на практиці виникла ситуація, коли з кожним роком судова
влада отримує коштів у середньому в декілька разів менше, ніж необхідно для задоволення
всіх її потреб, пов’язаних зі здійсненням правосуддя. Наприклад, у 2010 році органам судової
влади з Державного бюджету України було виділено 2,47 млрд грн, у 2011 р. – 2,9 млрд грн, у
2012 р. – 4,22 млрд грн, у 2013 р. – 4,42 млрд грн, у 2014 – 4,32 млрд грн [12]. 2015 року у
розпорядженні судової влади було коштів на суму 3,76 млрд грн (за потреби в 10,74 млрд грн).
Таким чином, у 2015 році судова влада на забезпечення належної діяльності суддів отримала
коштів менше, ніж у 2012 році, а якщо враховувати девальвацію гривні, то в доларовому
еквіваленті фінансування 2015 року становить 29,6 % від фінансування 2012 року, в
гривневому – 89,6 %. 2016 року судовій владі виділили з бюджету 5,3 млрд грн (за потреби в
11,78 млрд грн). Таким чином, ситуацію з реальним фінансуванням судів можна
охарактеризувати як проблемну.

Недостатнє фінансування судової влади часто пояснюють нестачею коштів. Однак загальні
витрати на фінансування судової влади нині становлять менше 1 % від дохідної частини
Державного бюджету України. З урахуванням цього і на фоні зростання номінального розміру
доходів бюджету пошук необхідних додаткових коштів не є якимось надзавданням, яке
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неможливо вирішити. Але оскільки протягом останніх кількох років у цій сфері мало що
зроблено, то виникає впевненість у тому, що причини такого становища у відсутності належної
уваги до судової влади. Викликає стурбованість також реальна практика прийняття рішень
щодо розпорядження бюджетними коштами. Кабінет Міністрів України має монопольне право
законодавчої ініціативи щодо розроблення проектів річних законів про Державний бюджет
України і, користуючись ним, вносить на розгляд парламенту пропозиції про фінансування
судової влади, визначені на власний розсуд, не беручи до уваги пропозицій судової влади
щодо її фінансування [13]. І хоча суди фінансуються на 100 % від запланованого обсягу, проте
ці обсяги у декілька разів менші від тих, які необхідні судовій системі України. Як підсумок, у
нашій країні капітальне будівництво нових судів уже багато років знаходиться на нульовому
рівні. Мінімум коштів виділяється на поточний ремонт приміщень судів, через постійний
брак фінансування багато судів здійснюють свою роботу у стані перманентного ремонту. На
жаль, слід констатувати існування негативної тенденції у фінансуванні судової системи України,
у зв’язку з якою не забезпечується нормальне функціонування судової влади, мінімізуються
гарантії її здійснення на основі принципу незалежності.

Брак коштів на потреби судів є тим фоном, на якому відбувається судова реформа. Усі
рішення, що стосуються організації діяльності судових органів в Україні в останні десятиліття
приймаються не на основі коефіцієнта їхньої ефективності та корисності при використанні на
практиці, а на основі коштів, які є в наявності. У зв’язку з цим у пріоритеті завжди перебувають
ті організаційні моменти, упровадження яких буде найменш затратним, не дивлячись навіть
на те, що їхнє упровадження буде й менш ефективним. Реальне фінансування судів, постійні
спроби виконавчої та законодавчої гілок влади обмежити це фінансування показують реальне
місце судової влади в системі цінностей людей, які знаходяться при владі. Неможливість
реального втілення в життя принципів і положень Конституції України, законів України,
міжнародних актів, які визначають статус судової влади в державі, дозволяє говорити про
бажання законодавчої та виконавчої гілок влади обмежити незалежність судових органів.

На нашу думку, сильна й незалежна судова влада існуватиме в Україні лише тоді, коли
питання щодо її фінансування вирішуватиметься комплексно, враховуючи сучасні реалії.
Незалежна судова влада – це запорука успіху всіх демократичних та європейських перетворень,
що відбуваються в нашій країні.
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
У статті розглянуті основи взаємодії та співпраці державних органів влади з

благодійними організаціями. Визначено ряд стримуючих факторів, які негативно
впливають на розвиток благодійного сектору, в процесі взаємодії з органами влади.
Запропоновано шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання благодійної
діяльності в Україні.

Ключові слова: благодійна організація, державна підтримка, механізм стимулювання,
адміністративно-правові реформи.

В статье рассмотрены основы взаимодействия и сотрудничества государственных
органов власти с благотворительными организациями. Определен ряд сдерживающих
факторов, которые негативно влияют на развитие благотворительного сектора, в
процессе взаимодействия с органами власти. Предложены пути совершенствования
административно-правового регулирования благотворительной деятельности в Украине.

Ключевые слова: благотворительная организация, государственная поддержка,
механизм стимулирования, административно-правовые реформы.

This article deals with the basics of interaction and cooperation with state authorities
charities. Determined number of factors that affect the development of the charity sector in the
process of interaction with the authorities and are dissuasive. Ways of improving the
administrative and legal regulation of charity in Ukraine.

Keywords: charitable organization, state support, incentive mechanism, administrative and
legal reforms.

Подальший розвиток України та її визнання на міжнародній економічній арені має реальні
перспективи лише за умови переорієнтації діяльності як державних інститутів, так і
неприбуткового сектору на користь створення організаційно-правових умов, спрямованих
на зростання добробуту населення та соціально-економічного захисту кожного громадянина
України. Рівень розвитку соціального захисту населення держави є прямопропорційним рівню
розвитку соціальної політики в державі та держави в цілому.
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На жаль, сьогодні механізм адміністративно-правового регулювання соціального сектору
в Україні не гарантує всебічного дотримання державою своїх зобов’язань. Тому більш якісну
та ефективну допомогу у вирішенні соціальних проблем населення мають надавати благодійні
організації. Адже благодійна діяльність організацій, бізнесу та окремих фізичних осіб, а також
соціальна активність громадян є вагомими факторами соціального розвитку суспільства.

Питання розвитку та вдосконалення діяльності благодійних організацій всебічно
розкриваються в працях таких вчених, як: А. П. Алехин, С. М. Алфьоров, О. Є. Безбабіна,
Ю. П. Битяк, М. Ю. Віхляєв, М. В. Костів, А. В. Міцкевича, А. В. Пасічник, В. Серегин,
Р. О. Халфіної, Л. Чупрій, О. І. Харитонова, Т. Яцків.

Метою цієї статті є визначення шляхів удосконалення адміністративно-правового
регулювання благодійної діяльності як в організаційно-правовій сфері, так і у сфері державного
управління благодійництвом.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
• виявлення факторів, які негативно впливають на розвиток статутної діяльності благодійних

організацій під час взаємодій з органами державної влади;
• дослідження нормативно-правового регулювання адміністративно-правових відносин

благодійних організацій;
• пропонування шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання благодійної

діяльності в Україні.
Незважаючи на складну політичну та економічну ситуації в країні, протягом останніх

років благодійна діяльність в Україні зазнала ряд позитивних змін у вигляді зростання обсягів
благодійної діяльності за рахунок внесків вітчизняних і закордонних меценатів, кількості
благодійних установ, числа громадян і організацій, що беруть участь у благодійній діяльності,
великої кількості реалізованих благодійних програм і проектів. Розгалужена система благодійних
організацій намагається надати свою допомогу усім потребуючим її українським громадянам.
Важливим кроком у розвитку благодійної діяльності стало прийняття Закону України від
05.07.2012 «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Але водночас більш ефективному розвитку благодійної діяльності заважає дефіцит
співпраці між благодійним сектором та державою. Тож більшість проблем, що спіткають
благодійні організації в нашій державі, залишаються невирішеними. Багатьом благодійним
організаціям України властива короткострокова орієнтація, яка є наслідком існуючої політичної
та економічної нестабільності, а відношення суспільства до благодійної діяльності є
неоднозначним, що призводить до відсторонення населення від благодійництва.

На жаль, нині існує значний розрив між кількістю громадян, які потенційно можуть
займатися благодійною діяльністю, і громадянами, які реально здійснюють таку діяльність.
Однією з причин цього явища є низький рівень довіри українців до благодійних організацій,
оскільки лише менше половини громадян України вважають, що українським благодійним
організаціям можна довіряти.

Як бачимо, благодійні організації потребують підтримки як у своєму функціональному
розвитку, так і у створенні загального клімату в суспільстві, який би їм надав змогу успішно
розвиватися на теренах нашої держави. Економічний дисбаланс у країні та постійна напруга
в суспільстві вимагають запровадження чіткого та ефективного механізму управління
благодійною діяльністю, активної підтримки благодійного сектору, що надасть можливість
знизити навантаження на державний та місцеві бюджети.
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Примітно, що у країнах Заходу держава активно підтримує розвиток благодійництва та
меценатства, створюючи для цього сприятливі умови. Так, у США розмір добродійних пільг
становить до 10 % доходу компанії; з пожертв у грошовій формі можна отримати податкове
вирахування 50 % річного доходу, з пожертв не в грошовій формі – 20–30 %. В Угорщині
дозволено відрахування на меценатство 70 % прибутку підприємств і компаній, Німеччині –
33,2 % [8].

Сьогодні державна влада в Україні не має подібного арсеналу підтримки благодійності,
але вона вдається до конкретних адміністративних заходів та певного нормотворення,
спрямованих на покращення ситуації у цій сфері [9].

У сучасному суспільстві благодійні організації зіштовхуються як з організаційно-
правовими проблемами, так і з проблемами у сфері державного управління, вдале вирішення
яких визначить послідовність і ефективність проведення адміністративно-правової реформи
в нашій державі. Продуктивному регулюванню адміністративно-правових відносин у сфері
благодійності заважає ряд таких проблем, як:

1) недосконалість державної політики у сфері благодійної діяльності;
2) організаційно-кадрові проблеми в діяльності благодійних організацій;
3) економічні проблеми, проблеми  фінансування та оподаткування благодійних

організацій;
4) інформаційна проблема;
5) недосконалість законодавчо-правової бази у сфері благодійності.
Так, наприклад, проблема недосконалості державної політики у сфері благодійної діяльності

має цілий комплекс прогалин, а саме: відсутність державного органу, що здійснює координацію
благодійної діяльності в країні, а також функції адміністрування та контролю у сфері благодійної
діяльності; відсутність ефективної системи організації благодійної діяльності; відсутність
державного стимулювання благодійної діяльності; низький рівень престижу благодійної
діяльності в суспільстві; незахищеність добровольців та волонтерів від адміністративних органів
соціальних установ; брак знань та кваліфікації у сфері благодійної діяльності у державних
службовців; відсутність захисних механізмів і різних цензів, що запобігають використанню
благодійної діяльності у протиправних інтересах; відсутність інформаційної підтримки з боку
держави; брак державних ресурсів для вирішення завдань.

Очевидно, що державна підтримка благодійного руху в Україні здатна не тільки сприяти
отриманню своєчасної допомоги адресатам, підвищенню забезпечення культурно-освітніх
потреб громадян, але й у цілому підтримувати необхідний рівень соціального клімату, знизити
навантаження на державний бюджет [9].

Організаційно-кадрові проблеми благодійних організацій не мають такого негативного
впливу на розвиток адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності, як,
наприклад, проблеми недосконалості державної політики, недосконалості законодавчо-
правової бази або проблеми у сфері фінансування та оподаткування благодійних організацій,
але мають сильний гальмівний характер для ефективної діяльності благодійних організацій.

На сьогодні благодійні організації також стикаються з рядом економічних проблем,
проблемами фінансування й оподаткування благодійної діяльності. Каталізаторами проблем
у фінансовій та економічній сферах при здійсненні благодійної діяльності виступають низький
рівень життя в нашій країні, доволі велика полярність у суспільстві, недостатня ефективність
застосування податкових пільг, що надаються у зв’язку з благодійною діяльністю громадян і
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організацій. Тож проблемами економічно-фінансового блоку діяльності благодійних
організацій є: значна кількість малозабезпечених і соціально незахищених категорій населення
та зростання соціальної нерівності в суспільстві; неможливість благодійних організацій
охопити все коло потреб населення благодійною допомогою; недостатність матеріальних та
фінансових ресурсів у благодійників при здійсненні благодійної діяльності; відсутність
ефективних податкових стимулів для здійснення благодійної діяльності.

Усі вищеперераховані економічні та фінансові перешкоди у діяльності благодійних
організацій стримують вільне вкладання коштів у благодійність.

Що ж до інформаційної проблеми в діяльності благодійних організацій, то вона пов’язана
з браком інформації про діяльність благодійних організацій, мотивації, цілі і реальні результати
їхньої практичної діяльності.

Проблеми в інформаційному полі тягнуть за собою низький рівень довіри до суб’єктів
благодійної діяльності з боку суспільства та нерозвиненість інфраструктури підтримки
благодійної  діяльності в цілому. Отже, благодійні організації нерідко діють в інформаційному
вакуумі, і доволі часто неможливо дізнатися, що було вже зроблено у цій галузі іншими
благодійними організаціями, державою чи приватним сектором.

І все ж таки найгострішою проблемою у сфері благодійної діяльності в Україні залишається
недосконалість її законодавчо-правової бази. Не дивлячись на те, що в Україні створена
розгалужена нормативно-правова база регулювання благодійної діяльності, представлена
Законом України від 05.07.2012 № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
[2], Законом України від 22.03.2012 № 4572-VI «Про громадські об’єднання» [4], Законом
України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців» [6], Законом України від 22.10.1999 № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу»
[5], Законом України від 19.04.2011 № 3236-VI «Про волонтерську діяльність» [3], Податковим
Кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI [1], вона є недосконалою та жорсткою для
благодійників і меценатів та є однією з причин, що заважає успішно розвиватися благодійництву
і меценатству в Україні.

Так, український юрист В. Серьогін вважає, що норми  законодавства про благодійництво
не стимулюють благодійність та меценатство, а навпаки, роблять їх збитковими, оскільки
розглядають навіть невелику за теперішніми мірками допомогу, яка є для мецената витратами
як прибуток [7, с. 8].

Отже, законодавство про благодійну діяльність потребує, в першу чергу, змін у
запровадженні податкових пільг для юридичних та фізичних осіб при здійсненні благодійної
діяльності, прийнятті закону про відсоткову філантропію, запровадженні системи
корпоративної благодійності.

Дослідивши та проаналізувавши проблеми, які спіткають благодійні організації України у
наш час, можемо зазначити, що основною проблемою у цій сфері є відсутність державного
стимулювання благодійної діяльності як матеріального, так і нематеріального. Крім того, для
благодійників встановлюються певні бюрократичні перепони, а у чинному законодавстві є
серйозні перешкоди для здійснення благодійної діяльності, яких немає у законодавстві
прогресивних зарубіжних країн.

Отже, виходячи з вищевикладеного можемо запропонувати деякі шляхи розвитку та
вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності благодійних організацій в
Україні.
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На нашу думку, основною метою державної політики у сфері благодійної діяльності
повинно бути сприяння благодійній діяльності в державі та активізація благодійного потенціалу
як основного соціального ресурсу розвитку суспільства, що активно сприятиме формуванню
та поширенню благодійної і соціальної діяльності в країні та дозволить полегшити навантаження
на державний і місцеві бюджети щодо фінансування соціальних, освітянських і культурних
сфер.

Основними завданнями державної політики у сприянні розвитку благодійної діяльності в
Україні повинні бути: забезпечення зростання підтримки в суспільстві і розширення участі
українців у благодійній діяльності; підвищення довіри громадян до вітчизняних благодійних
організацій та благодійників; формування економічних та соціальних умов для розширення
обсягів благодійних пожертвувань фізичних та юридичних осіб; сприяння зростанню кількості
благодійних організацій усіх організаційно-правових форм; сприяння підвищенню
ефективності діяльності благодійних організацій; розвиток інфраструктури інформаційної,
консультативної, кадрової та освітньої підтримки благодійної діяльності; розвиток потенціалу
благодійної діяльності на етапах планування та реалізації соціальних програм держави і бізнесу
в діяльності державних установ та громадських організацій.

Отже, успішна реалізація завдань сприяння розвитку благодійної діяльності в Україні
передбачає акумуляцію управлінських механізмів самоорганізації учасників благодійної
діяльності та саморегулювання благодійних організацій на принципах партнерської взаємодії
органів державної влади і місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

Вважаємо, що основними напрямами сприяння розвитку та вдосконалення благодійної
діяльності в Україні повинні бути:

1) підтримка благодійної діяльності фізичних осіб та благодійних організацій;
2) сприяння розвитку інститутів благодійності;
3) сприяння розвитку інституту соціальної реклами в країні.
Визначившись із основними напрямами сприяння розвитку благодійної діяльності в

Україні, досить важливим залишається питання вдосконалення саме механізмів підтримки
благодійної діяльності.

Одним із реальних механізмів підтримки та вдосконалення благодійної діяльності в Україні
має стати активне використання потенціалу учасників благодійної діяльності в розробці та
реалізації соціальних програм, програм у сфері освіти, науки, охорони здоров’я, культури,
соціальної підтримки населення та охорони навколишнього середовища на державному,
регіональному та місцевому рівнях.

Ще одним кроком є обов’язкове повсюдне поширення практики включення учасників
благодійної діяльності у відповідні експертні ради та робочі групи, а також облік їхніх позицій
у рамках процедур прийняття відповідних рішень. Саме такий механізм взаємодії сприятиме
формуванню системи погоджених пріоритетів державної соціальної політики та благодійної
діяльності в державі.

Важливим кроком у підтримці благодійних програм та проектів може стати надання субсидій
одержувачам благодійної допомоги з бюджетів різних рівнів. Такі механізми дозволять
ефективно доповнювати фінансування благодійними організаціями різноманітних соціальних
проектів та програм.
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Необхідно забезпечити розвиток масової благодійної діяльності, надаючи підтримку у
формуванні та діяльності регіональних і місцевих соціальних центрів допомоги, а також іншим
організаціям, що реалізують практику збору пожертвувань для нужденного населення.

Також у процесі розвитку механізмів удосконалення благодійної діяльності необхідними
кроками повинні стати: надання широкої інформаційної і консультаційної підтримки
благодійних організацій та інших учасників благодійної діяльності в Україні; розвиток
тематичних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет; випуск спеціалізованих видань;
проведення конкурсів, організація семінарів та конференцій; підтримка самоорганізації
благодійних організацій.

Комплексне та чітке здійснення зазначених кроків надасть можливість швидкого розвитку
благодійної діяльності в нашій державі.

Необхідним засобом активізації потенціалу благодійності є підвищення рівня довіри до
благодійних організацій у країні заходами інформаційної політики, що також дозволить істотно
збільшити ресурси, залучені у благодійну сферу. У зв’язку з цим необхідно забезпечити
цілеспрямоване поширення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність благодійних
організаціях,  а також активно сприяти формуванню розуміння у населення суспільної
значущості і престижності благодійності.

Важливим є і забезпечення формування системи моральних стимулів для участі у
благодійній діяльності, що сприятиме її суспільному визнанню.

Наступною необхідною умовою активізації та підвищення рівня  благодійної діяльності є
розвиток системи підготовки кадрів для благодійних організацій та соціальних установ,
включаючи зміни освітніх стандартів і навчальних програм закладів професійної освіти, а
також розвиток системи додаткової освіти.

Підводячи підсумок, можна дійти висновку, що основними результатами реалізації
механізмів і шляхів розвитку та вдосконалення адміністративно-правового регулювання
діяльності благодійних організацій в Україні є:

– зростання підтримки в суспільстві та розширення участі громадян і організацій у
благодійній діяльності, підвищення рівня довіри населення до благодійних та інших
некомерційних організацій;

– розширення обсягів пожертвувань фізичних та юридичних осіб;
– збільшення числа громадян – учасників благодійної діяльності;
– розширення інфраструктури інформаційної та консультаційної підтримки благодійної

діяльності в Україні;
– підвищення ефективності благодійних проектів та програм;
– розширення обсягів цільової допомоги нужденним верствам населення.
Отже, хочемо зазначити, що у своїй сукупності досліджені та запропоновані нововведення

дозволять українській благодійності наблизитись до світових стандартів благодійності та
властивої країнам Європейського Союзу нормативної бази з питань благодійної діяльності,
що забезпечить кращий доступ населення України, об’єднань громадян, установ культури,
освіти, науки та соціальних послуг, а також територіальних громад до благодійної допомоги та
інформації про таку допомогу і благодійну діяльність у цілому.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ МІГРАЦІЇ

Автором досліджено визначення міграції, існуючі в різних галузях права. Проведено
зіставлення нормативних і доктринальних визначень міграції. Запропоновано визначення
міграції, придатне для використання в різних галузях права.

Ключові слова: глобалізація, мігрант, міграція, нелегальна міграція, трудова міграція.

Автором исследовано определения миграции, существующие в различных отраслях
права. Проведено сопоставление нормативных и доктринальных определений миграции.
Предложено определение миграции, пригодное для использования в различных отраслях
права.

Ключевые слова: глобализация, мигрант, миграция, нелегальная миграция, трудовая
миграция.

The author investigates the definitions of migration existing in various branches of law. The
normative and doctrinal definitions of migration are compared. The definition of migration,
suitable for use in various branches of law, is proposed.

Keywords: globalization, migrant, migration, illegal migration, labor migration.

У сучасних умовах питання нормативної регламентації переміщення осіб обіймає особливе
місце у міжнародному, конституційному та адміністративному праві, в економічній теорії та
соціології. Водночас базовий категоріальний апарат у цій сфері залишається фрагментованим
та диференційованим як залежно від напряму знань чи галузі права, так і в рамках окремих
нормативних актів. Тому утворення єдиної термінологічної бази в цій сфері є нагальною
потребою теорії права; це зумовлює актуальність відповідних наукових розвідок. Отже, метою
цієї статті є теоретико-правове визначення категорії міграції, яке дозволило б уніфікувати
відповідний нормативний термінологічний апарат. Для досягнення цієї мети необхідно
вирішити такі завдання, як порівняльний аналіз визначень міграції, які на сьогодні склалися в
різних галузях права, їхні зіставлення з доктринальними позиціями в історичному та
герменевтичному вимірах.

Варто вказати, що вчення про міграцію (трудову, нелегальну, гуманітарну) на сьогодні
активно розвивається насамперед у науках адміністративного та міжнародного права; в останні
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роки цьому питанню було присвячено твори Б. В. Бабіна, А. І. Берлача, О. О. Гриненко,
Ю. Ф. Кравченка, І. І. Мусієнка, Ю. О. Римаренка, С. Б. Чехович, О. Н. Ярмиша та інших
авторів. Водночас порівняльний аналіз відповідного категоріального апарату в окремих
наукових працях досі не здійснювався.

Аналіз історичних етапів розвитку міжнародної міграції робочої сили і її ролі у міжнародних
економічних відносинах дозволив Ю. О. Куруновій виявити, що міжнародна міграція відіграє
значну роль у формуванні трудових ресурсів приймаючих країн і несе позитивний ефект для
країн походження мігрантів. Під впливом процесів у світовій економіці причини  міграції
змінюються з часом, у сучасних реаліях світової економіки виявляються нові риси міграції,
чому сприяє широкий спектр явищ, що охоплюють різні сторони глобальних економічних
процесів. Вказаним автором було з’ясовано, що до ХХ ст. міграції населення сприяли
відкритість кордонів для товарів і капіталу, географічні відкриття, низькі тарифи, ліберальна
міграційна політика приймаючих країн та ін. У ХХ столітті причинами посилення міграції
стали глобалізація, Перша і Друга світові війни, Велика Депресія, міграційна політика залучення
трудових ресурсів країн, які потребували додаткової робочої сили та ін. На початку ХХІ ст.
мобільність населення обумовлюється такими чинниками, як наявність політичної
стабільності, різниця в рівні доходів у країнах походження і приймаючих державах, потреба у
використанні більш дешевої праці підприємцями приймаючих країн, екологічні проблеми,
зміни валютного курсу та стан поточного рахунку платіжного балансу, вартість кредитних
ресурсів [3, с. 14].

Водночас, на думку В. І. Мойсей, міжнародна міграція робочої сили має дві системно
взаємопов’язані компоненти: стабільну (кількість іммігрантів та емігрантів у конкретних
економіках) та динамічну (первинні та вторинні міжнародні міграційні потоки робочої сили
за певний період). Хоча міжнародна трудова міграція може бути структурована за багатьма
ознаками, проте з позиції її впливу на економіки країн-донорів і країн-реципієнтів робочої
сили важливими ознаками поділу є правовий статус мігрантів, їхня кількість і рівень
інтелектуально-культурного капіталу [10, с. 16].

При цьому експерти зазначають вплив багатьох чинників на міжнародну трудову міграцію.
У контексті поділу міжнародної міграції робочої сили на стабільну та динамічну компоненти
всі чинники пропонується згрупувати в чотири групи, дві з яких впливають на стабільну
компоненту міграції (мотиви зайнятості, демографічні проблеми, ступінь культурної уніфікації,
рівень соціально-економічної стабільності, наявність міжнародних неформальних соціальних
мереж, ставлення в суспільстві до емігрантів / іммігрантів, режим імміграції / еміграції робочої
сили). Ще дві групи чинників впливають на динамічну компоненту міграції робочої сили: на
інтенсивність первинних міжнародних міграційних потоків (притягання – відштовхування,
доступність каналів міграції); на інтенсивність рееміграції трудових мігрантів (сталість намірів,
тривалість міграції, соціальні та родинні зв’язки, вартість повернення, спрощеність повторної
міграції, право на соціальний захист у разі повернення) [4, с. 15].

Т. О. Гнатюк констатує, що міжнародна міграція є складним і мінливим явищем, що
охоплює мільйони людей. Попри брак повноцінних і надійних даних про масштаби міграції на
глобальному рівні цей автор стверджує, що основними тенденціями міжнародної міграції на
сучасному етапі є:

– щорічне збільшення кількості мігрантів;
– розширення діапазону країн, які є активними учасниками міжнародних міграційних

процесів;
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– спрямованість і концентрація міжнародних мігрантів у найбільш розвинені регіони світу;
– зростання кількості жінок-мігрантів у міграційних потоках [2, с. 110].
У свою чергу, І. С. Уваровою з’ясовано, що в результаті аналізу існуючих підходів до

концептуальних засад розвитку міграційних процесів виявлено, що на них впливають як
фактори, що не можуть кepуватися суспільством, а саме: природні умови різних peгіонів і
посeлeнь, pівeнь їхнього розвитку, обжитості й упорядкованості, гeогpафічнe положення, так
і фактори, які ним можуть peгулюватися – інтенсивність пpиpодного зростання насeлeння,
його склад за віком і статтю, співвідношення корінного насeлeння та приїжджого, стаpожилів
і новоселів, етнічні відмінності між групами в мові, духовній культурі, побуті, національних
обрядах, звичаях; інтенсивність соціального спілкування людей, соціально-психологічний
клімат, соціальні умови життя людей та ін.

Вітчизняні автори констатують, що міжнародна міграція сприяє оптимізації розподілу
людського капіталу і зменшенню міжрегіональних відмінностей, дозволяє поліпшити
функціонування ринків праці приймаючих і країн походження. Узагальнення результатів
попередніх емпіричних досліджень свідчить про те, що позитивний ефект від міграції є вищим
за негативні наслідки впливу на національні ринки, при цьому цей вплив є різним для робітників
високої і низької кваліфікації, фірм і найманих працівників, для виробників і споживачів. У
приймаючих країнах міграція дозволяє заповнювати робочі місця, на яких корінне населення
не згодне працювати, сприяє розширенню виробництва, зниженню податкового навантаження
на працююче населення. У країнах походження міграція знижує безробіття і робить
національний ринок праці більш еластичним [3, с. 15].

І. С. Уваровою встановлено основні методичні підходи, що застосовуються для кількісного
аналізу міжнародних міграційних пpоцeсів: абсолютні та відносні показники міжнародної
міграції. Виявлена і розкрита необхідність використання в дослідженні міжнародних
міграційних пpоцeсів трьох груп якісних показників за критеріями: 1) впливу на ринок праці;
2) eфeктів від міграції; 3) можливістю міжкpаїнового порівняння. На основі проведеного
дослідження виявлені специфічні чинники міжнародних міграційних процесів в Україні:
забeзпeчeність ринку праці насeлeнням пpацeздатного віку; pівeнь бeзpобіття та кількість
наявних робочих місць; pозміp заробітної плати; міграційна політика країни eмігpації;
політична ситуація в країні [7, с. 16].

Вітчизняні дослідники констатують, що більшість класичних теорій міжнародної міграції
розроблено переважно на основі класичних припущень про раціональну поведінку індивідів,
а тому не надають змоги врахувати усі фактори, що визначають схильність осіб до міжнародної
міграції. Для емпіричних досліджень найбільш поширеним є використання некласичних теорій
міграції, що обумовлено стосовно простим методологічним підходом до розрахунків чинників
міграції, доступністю необхідних статистичних масивів та можливостями адаптувати такі
моделі з метою подальшого врахування якомога ширшого спектра чинників міграції. Існуючі
класифікації теорій міжнародної міграції не повністю відображають теоретичну базу
дослідження в цій сфері. Систематизація існуючих теорій міжнародної міграції дозволила
запропонувати вдосконалену класифікацію теорій, яка включає теорії, що пояснюють причини
міграції, транзитивні теорії міграції, такі, що базуються на соціальних причинах, теорії, які
висвітлюють ринкові процеси й узагальнюючі теорії. Така класифікація охоплює усі існуючі
підходи і розширює уявлення про теорії міграції [3, с. 14].
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Українські експерти довели, що  міжнародна міграція робочої сили неоднозначно впливає
на економіки країн. До найбільш позитивних зовнішніх економічних ефектів міжнародної
міграції робочої сили вони пропонують віднести: в економіці країни-реципієнта – збільшення
кількості робочої сили, зростання обсягів виробництва, внутрішнього ринку, вливання
інтелектуального капіталу в економіку, згладжування диспропорцій на ринку праці,
покращення вікової структури робочої сили, зростання конкурентоспроможності продукції,
економія на пенсіях та інших соціальних виплатах, заощадливість на навчанні; в економіці
країни-донора – зменшення напруги на місцевому ринку праці, інвестиції потенційних
мігрантів в освіту, зниження рівня безробіття, зменшення бюджетного навантаження,
зростання доходів населення за рахунок трансфертів мігрантів, збільшення попиту на
внутрішньому ринку товарів і послуг за рахунок трансфертів, інвестиції сімей мігрантів за
рахунок трансфертів, можливість повернення кваліфікованих працівників, які набули досвіду
та отримали освіту за кордоном, зниження рівня бідності [4, с. 15].

Найбільшими негативними зовнішніми економічними ефектами міжнародної міграції
робочої сили, на думку В. І. Мойсей, є: в економіці країни-реципієнта – збільшення
бюджетного навантаження за рахунок «сильної» та «локальної» пасток безробіття, зростання
тіньового сектору економіки, додаткові витрати на нейтралізацію посилення соціальної напруги
та криміналізації; в економіці країни-донора – «відтік мозків», технологічне відставання, падіння
ВВП, можливе зростання інфляції за значної переваги зовнішніх трансфертів, зменшення
кількості робочої сили у довготерміновій перспективі [4, с. 15].

Варто вказати на специфіку трудової міграції з України до країн Європейського Союзу,
охарактеризовану І. С. Уваровою, до неї віднесено: високу інтенсивність і набуття трудовою
еміграцією систематичного характеру, посилення циркуляційної міграції, асиметричний
географічний розподіл міграційних потоків із регіонів країни, пов’язаний із географічними,
історичними, інституційними, економічними, цивілізаційними та геополітичними факторами
та ін. Обґрунтована можливість класифікації чинників активізації особистої трудової міграції,
що включає зовнішні чинники (економічну та політичну ситуацію в країні, якість життя, умови
праці, стан ринку праці, розвиток науки, техніки і технологій, глобалізаційні процеси) і внутрішні
чинники (індивідуальну спроможність до міграції, прагнення якісних змін у житті, незадоволені
потреби, психологічний настрій) [7, с. 16].

Т. О. Гнатюк у цьому контексті пропонує поділити на дві групи міграційні потоки, які
спостерігалися в Україні, починаючи з 90-х рр. ХХ ст. До першої з них вона відносить ті, що
мають своє коріння в радянському минулому. Це передусім масова репатріація українців та
вихідців з України інших національностей, повернення репресованих та депортованих у
тоталітарні часи. До другої групи належать міграційні потоки, які несуть ознаки включення
України до світових міграційних процесів і виникли внаслідок демократизації та лібералізації
режиму кордонів, відкритості України. Це імміграція в Україну, транзитна міграція через її
територію іноземців, трудова міграція українських громадян. Розвиток обох груп міграційних
потоків відбувався під впливом факторів політичної та економічної природи. Розпад СРСР,
утворення незалежної української держави, міжетнічна напруженість та військові конфлікти в
деяких пострадянських державах, глибока економічна криза, падіння рівня життя були
визначальними для інтенсивності міграційних пересувань, складу та напрямів міграційних
потоків [2, с. 110].
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Як вказувалося у проекті Концепції державної міграційної політики, схваленій
парламентською постановою від 16 лютого 2010 р. № 1890-VI, міграція на постійне місце
проживання в економічно розвинені країни кваліфікованих фахівців і молоді з високим рівнем
освіти веде до ослаблення наукового, творчого й економічного потенціалу України. До того ж
на території України діє велика кількість створених за участі іноземних держав навчальних
закладів, які відкрито ставлять своєю метою підготовку молоді для їхньої подальшої інтеграції
в економіку інших країн, при цьому із використанням коштів державного та місцевих бюджетів
України [6].

Ураховуючи наведене, варто погодитися із О. М. Відлером у тому, що в умовах складної
міграційної ситуації, зокрема вимушеного внутрішнього переселення населення України із
тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції та
міграційної кризи, в Європейському Союзі вдосконалення механізмів державного управління
у сфері протидії нелегальній міграції дозволить забезпечити реалізацію завдань державної
міграційної політики та політики забезпечення національної безпеки України щодо протидії
нелегальній міграції, спрямованих на запобігання нелегальній міграції; боротьбу зі
злочинністю, пов’язаною з нелегальною міграцією; сприяння добровільному або видворення
нелегальних мігрантів до місця їхнього постійного проживання або до країн, звідки вони
прибули; збереження життя і здоров’я нелегальних мігрантів під час перебування їх у місцях
тимчасового утримання; посилення міжнародного співробітництва України з міжнародними
та громадськими організаціями, що працюють у сфері міграції [1, с. 90].

Варто вказати, що міжнародні акти уникають універсального визначення міграції, але
оперують тлумаченнями окремих категорій міграційних процесів. Угода про співробітництво
в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів СНД від 15 квітня 1994 р.
пропонує розуміти працівника-мігранта (робітника) як особу, яка постійно проживає на
території держави виїзду, що на законних підставах обіймається оплачуваною діяльністю в
країні працевлаштування [10]. Угода про співпрацю держав-учасниць СНД у боротьбі з
незаконною міграцією від 6 березня 1998 р. пропонує визначити незаконних мігрантів як
громадян третіх держав та особи без громадянства, які порушили правила в’їзду, виїзду,
перебування або транзитного проїзду через території держав, а також громадяни країн, які
порушили правила перебування на території однієї з країн, що встановлені її національним
законодавством [9].

Цікавими вбачаються норми Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та
упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами від 12 травня 2009 р. Вона
не містить визначень мігрантів або міграції, але вказує категорії осіб, на які не поширюється.
Зокрема, до мігрантів укладачі Угоди не віднесли: осіб, визнаних біженцями; артистів, які
перебувають в іншій країні з метою участі у конкретних заходах, які не передбачають
довготермінову діяльність; моряків, які є членами екіпажів суден, з метою здійснення трудової
діяльності у цій якості; громадян, єдиною або основною метою перебування яких на території
іншої держави є навчання чи підвищення кваліфікації, здійснення досліджень чи
перепрофілювання, за що не виплачується заробітна плата; громадян, які перебувають на
території іншої держави менше 90 днів, не здійснюючи трудової діяльності; співробітників
дипломатичних представництв та консульських установ; священиків, релігійних діячів або
представників різних церков чи конфесій, визнаних належним чином, які займаються винятково
релігійною діяльністю [8].
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Варто вказати, що у Законі України від 5 листопада 2015 р. № 761-VIII «Про зовнішню
трудову міграцію» зовнішня трудова міграція визначена як переміщення громадян України,
пов’язане з перетинанням державного кордону, з метою здійснення оплачуваної діяльності в
державі перебування; трудовий мігрант розуміється як громадянин України, який здійснював,
здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену
законодавством цієї держави. При цьому зазначається, що дія цього закону поширюється на
трудових мігрантів, які: працюють на підставі трудового договору (контракту); самостійно
забезпечують себе роботою; надають оплачувані послуги (виконують роботи); здійснюють
іншу оплачувану діяльність, не заборонену законодавством держави перебування [5].

Варто вказати, що тривалі спроби закріпити більш загальні визначення міграції у вітчизняне
законодавство не призвели до успіху. Так, у Верховній Раді України у 2008–2010 рр. скликання
було відхилено проект Закону України «Про основні засади державної міграційної політики
України» та проект Закону України «Про засади державної міграційної політики України».
Концепція державної міграційної політики 2010 р. містила опрацьований термінологічний
апарат; серед іншого пропонувалося визначення міграції як переміщення особи з метою
зміни місця проживання/перебування, пов’язане з перетинанням державного кордону
(зовнішня міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць (внутрішня міграція).
Мігрант у Концепції визначається як особа, яка свідомо та з власної волі перетинає державні
або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання або без такої
зміни; за типовою ознакою такий мігрант має бути внутрішнім і зовнішнім (міжнародним), за
правовою – законним та незаконним, за видовою – постійним і зворотним, за характерною –
політичним, трудовим або пов’язаним зі зміною екологічного середовища тощо [6]. Наведене
в Конвенції визначення мігранта та міграції вбачається доцільним для використання у доктрині
та нормотворчому процесі.

Отже, варто прийти до таких висновків. Визначення міграції у доктринальній літературі
здебільшого не є придатними для використання у нормативних актах. Міжнародні угоди
уникають формування універсального визначення міграції; вони пропонують окремі
визначення категоріям нелегальних мігрантів або робітників мігрантів. Спроби запровадити
таке визначення у національному законодавстві України зазнали невдачі, водночас версія
визначення міграції, запропонована у Концепції державної міграційної політики 2010 р.,
вбачається вартою на застосування у доктринальній практиці. Подальше опрацювання такого
визначення може стати підґрунтям для нових наукових досліджень.
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Стаття присвячена висвітленню окремих актуальних питань адміністративної

відповідальності у сфері забезпечення прав споживачів. Автор акцентує увагу на
проблемних питаннях адміністративної відповідальності у сфері забезпечення прав
споживачів. Пропонуються шляхи вдосконалення регулювання адміністративної
відповідальності у досліджуваній сфері.

Ключові слова: споживач, права споживачів, захист прав споживачів,
адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав споживачів, адміністративне
правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів.

Статья посвящена освещению актуальных вопросов совершенствования
законодательного регулирования административной ответственности в сфере
обеспечения прав потребителей. Автор акцентирует внимание на проблемных вопросах
административной ответственности в сфере обеспечения прав потребителей.
Предлагаются пути совершенствования законодательного регулирования
административной ответственности в исследуемой сфере.

Ключевые слова: потребитель, права потребителей, защита прав потребителей,
административная ответственность за нарушение прав потребителей,
административное правонарушение в сфере законодательства о защите прав
потребителей.

The article is devoted to questions of improvement of legal regulation of administrative
liability for violation of legislation on consumer protection. The author focuses on the challenging
issues of administrative liability for violation of legislation on consumer protection. Ways of
improving the legal regulation of administrative responsibility in the study area.

Keywords: consumer, consumer rights, consumer protection, administrative responsibility
for violation of consumer rights, administrative violations in the field of legislation on consumer
protection.

Держава на конституційному рівні визнала необхідність захисту прав споживачів і
спрямовує зусилля на приведення вітчизняного законодавства у цій сфері у відповідність з
міжнародними стандартами. Але слід констатувати, що сьогодні порушення прав споживачів
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в Україні є явищем досить розповсюдженим. За таких умов актуалізується потреба в суттєвому
підвищенні рівня правової захищеності споживачів з урахуванням можливостей
адміністративно-правового регулювання.

Окремі аспекти зазначеної проблеми досліджувались у роботах таких учених-правників,
як: Л. Б. Вяткіної, Ю. Т. Добромислова, О. В. Звєрєвої, Л. М. Іваненко, Т. Ю. Кагал,
Т. Г. Квятковської, А. Г. Кравченко, Е. Д. Корнілова, С. О. Косінова, В. Ф. Опришко,
Г. А. Осетинської, Р. М. Посполітак, А. В. Рабінович, М. С. Циганкова, О. М. Язвінської та ін.
Водночас доцільно визнати, що питання адміністративної відповідальності у сфері забезпечення
прав споживачів у вітчизняній науці в існуючих працях досліджувалися фрагментарно або в
рамках ширшої проблематики, що і зумовили вибір теми дослідження.

Саме тому основним завданням статті є подальша теоретична розробка питань
адміністративної відповідальності у сфері забезпечення прав споживачів.

Адміністративна відповідальність займає особливе місце у сфері забезпечення прав
споживачів, оскільки вона найчастіше застосовується до осіб, що порушують права
споживачів під час купівлі-продажу товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Темі захисту прав споживачів були присвячені наукові праці, зокрема В. С. Ващенка,
О. В. Звєрєвої, В. В. Зуй, Л. М. Іваненко, М. М. Казакова, Т. М. Ковальчука, Е. Д. Корнілова,
С. О. Косінова, А. Г. Кравченка, Ю. Л. Лисанського, Д. П. Лук’янця, В. Ф. Опришко,
Г. С. Осетинської, Р. М. Посполітак, О. П. Письменної, С. Ю. Романова, І. М. Салімонова та ін.

Найбільше питання захисту прав споживачів досліджувалися лише науковцями-цивілістами.
З позиції науки адміністративного права окремі питання адміністративної відповідальності у
сфері забезпечення прав споживачів у дисертаціях досліджувалися А. Г. Кравченко та
Ю. Ф. Добромисловим.

Так, А. Г. Кравченко вважає, що у сфері забезпечення прав споживачів питання
адміністративної відповідальності займають важливе місце [1]. Він визначив проблеми
застосування адміністративної відповідальності у сфері забезпечення прав споживачів, склади
правопорушень, але поза його увагою залишилися питання поняття, ознак, особливостей
відповідальності, провадження у справах про адміністративні правопорушення тощо.

На думку Ю. Ф. Добромислова, під адміністративною відповідальністю за порушення
прав споживачів варто розуміти застосування уповноваженими органами держави
(посадовими особами) заходів, встановлених Кодексом України про адміністративні
правопорушення та іншими законами, як до юридичних осіб, так і до індивідуальних підприємців
з метою покарання винного суб’єкта за порушення прав споживача і як наслідок – примушення
його до виконання невиконаного або виконаного неналежним чином правового обов’язку
[2]. Науковець вказує порушниками прав споживачів лише суб’єктів господарювання, тоді як
у чинному КУпАП зазначено, що ними є працівники сфери торгівлі, громадського
харчування, надання послуг, фізичні особи – підприємці, посадові особи підприємства,
установи, організації, громадяни. У дисертаційні роботі Ю. Ф. Добромисловим розглянуто
адміністративну відповідальність за окремі найпоширеніші правопорушення на споживчому
ринку – правопорушення у сфері торгівлі, водночас коли інші поширені правопорушення у
сфері законодавства про захист прав споживачів залишилися поза увагою, наприклад у сфері
надання послуг та виконання робіт.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо уточнити поняття адміністративної
відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. Вважаємо, що під
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адміністративною відповідальністю за порушення законодавства про захист прав споживачів
потрібно розуміти реалізацію адміністративно-правової санкції, яка полягає у застосуванні
уповноваженим органом (посадовою особою) до винної особи, що вчинила адміністративне
правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів, стягнення, передбаченого
Кодексом України про адміністративні правопорушення, у визначеному законом порядку.

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів
має певні специфічні особливості, які дозволяють відокремити її від інших видів
відповідальності: 1) вона настає при порушенні не всіх правових норм цивільного,
господарського, адміністративного, екологічного чи іншого законодавства, що регулює
відносини за участі споживачів, а лише тих норм, що встановлені КУпАП як склади
адміністративних правопорушень; 2) об’єктом цих адміністративних правопорушень є
суспільні відносини у сфері охорони прав споживачів; 3) суб’єктами, уповноваженими
розглядати справи про адміністративні правопорушення, виступають не лише адміністративні
комісії при виконавчих органах міських рад, адміністративні комісії при виконавчих органах
сільських, селищних рад, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, а й посадові
особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів і її територіальних органів та суди; 4) за вчинення правопорушень у сфері
законодавства про захист прав споживачів із закріплених у ст. 24 КУпАП застосовуються
тільки такі адміністративні стягнення, як попередження, штраф та конфіскація предметів
торгівлі; 5) суб’єктами відповідальності є працівники торгівлі, громадського харчування, сфери
послуг, посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності,
фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни; 6) адміністративна
відповідальність реалізується як і в судовому, так і в позасудовому порядку у ході
адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Підставою застосування адміністративної відповідальності у сфері забезпечення прав
споживачів є однорідна група адміністративних правопорушень – адміністративні
правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів. Особливістю
адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів є їхня
різноплановість. Так, як об’єкт посягання, можуть виступати здоров’я споживача, інформація
про товари (роботи, послуги), їхня кількість, якість, асортимент, а також про їхнього виробника
(виконавця, продавця), встановлений порядок проведення розрахунків, недодержання
стандартів, фальсифікація засобів вимірювання, позначення цін тощо.

Більшість із адміністративних правопорушень у сфері захисту прав споживачів
зосереджено в главі 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення [3]. У науковій
літературі є дискусія щодо кола адміністративних правопорушень у сфері законодавства про
захист прав споживачів. Так, А. Г. Кравченка [1] до адміністративних правопорушень у сфері
законодавства про захист прав споживачів відносить адміністративні правопорушення,
закріплені в різних главах Особливої частини КУпАП тому, що сфера споживання не
обмежується питаннями якості певних товарів, особливостями здійснення торговельної
діяльності, а й пов’язана з досить широким спектром різноманітних послуг.

Д. М. Лук’янець із закріплених у КУпАП адміністративних правопорушень у сфері
законодавства про захист прав споживачів називає лише такі, як заготівля, переробка або збут
радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (стаття 42-2); порушення
законодавства про захист прав споживачів (стаття 156-1); випуск і реалізація продукції, яка не
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відповідає вимогам стандартів (стаття 167); випуск у продаж нестандартної продукції
(стаття 168); виконання робіт, надання послуг споживачам, що не відповідають вимогам
стандартів, норм і правил (168-1); введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката
відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також
неправомірне застосування національного знака відповідності (стаття 170-1) тощо [4, с. 84].

О. В. Звєрєва зазначає, що у КупАП міститься аж 28 статей, що передбачають
відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів [5, с. 35].

Погоджуємося із думкою А. Г. Кравченка, що ключове місце в системі адміністративних
правопорушень, пов’язаних із забезпеченням прав споживачів, займають правопорушення,
склади яких містяться у главах 12 та 13 КУпАП [1].

Безперечно, ступінь захисту прав споживачів, ефективність роботи органів держави у цій
сфері прямо пов’язані з питаннями подальшого вдосконалення законодавства про
адміністративну відповідальність. З огляду на це, звернемо увагу на окремі аспекти цієї
проблеми, які, на нашу думку, потребують свого належного осмислення і мають суттєве
значення для підвищення правової захищеності споживачів.

Зокрема, незважаючи на те, що чинний Кодекс України про адміністративні
правопорушення містить багато статей, які передбачають відповідальність за порушення
законодавства про захист прав споживачів, варто констатувати, що в Законі України «Про
захист прав споживачів» є чимало правових норм, за порушення яких не передбачено жодної
юридичної відповідальності, в тому числі й адміністративної. Це, зокрема: невиконання вимог
та положень законодавства щодо обміну товару належної якості (ст. 9); порушення прав
споживачів у разі придбання ними продукції у кредит (с. 11); порушення прав споживача у
разі укладання договору поза торговельними або офісними приміщеннями (ст. 12); порушення
прав споживачів у разі укладання договору купівлі-продажу на відстані (ст. 13); ціну продукції
визначено з порушенням вимог чинного законодавства (ч. 3 ст. 15); обмеження прав
споживачів на вільний вибір товарів і послуг, примушування споживача придбавати товари і
послуги неналежної якості або непотрібного йому асортименту (ч. 2 ст. 17); відмова продавця
(виконавця) у визначений законом термін провести експертизу товару (роботи, послуги) для
визначення причини втрати його якості (ч. 4 ст. 17); включення у договори із споживачем
умов, які є несправедливими (ст. 18); застосування до споживача нечесної підприємницької
практики (ст. 19); порушення принципу рівності сторін договору, учасником якого є споживач
(ст. 21); ціну продукції визначено неналежним чином (п. 7 ст. 21); документи, які підтверджують
виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не надано споживачу (п. 8
ст. 21) [6] тощо.

Звичайно, правопорушення, на яке не відреагувала держава, завдає серйозної шкоди
правопорядку, адже безкарність правопорушника заохочує їх на вчинення нових порушень
прав споживачів і є негативним прикладом. Тому пропонується доповнити чинний КУпАП
цими новими складами правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів.

Для порівняння зіставимо норми кодексів окремих країн, зокрема Республіки Казахстан
[7], Республіки Білорусь [8], Республіки Чехія [9] та Республіки Латвія [10], що передбачають
склади адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів з
нормами, що містяться у КУпАП.

Кодекс Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення на відміну від КУпАП
містить широкий перелік порушень прав споживачів. Закріплюється відповідальність за:
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порушення порядку продажу зброї та бойових припасів (ст. 160), відмову у прийнятті платежів
з використанням платіжної системи (ст. 161-1), незаконну торгівлю товарами або іншими
предметами (ст. 162), порушення вимог законодавства про інформацію на тютюн й інші
тютюнові вироби (ст. 163-2) тощо. Досить вдалим є формулювання ст. 161 «Порушення
законодавства Республіки Казахстан у сфері регулювання торговельної діяльності».
Законодавець Республіки Казахстан чітко перелічив усі види діянь, які є протиправними щодо
споживача. У КУпАП таке тлумачення відсутнє. Щодо відмінностей, то такими є норми, що
встановлюють відповідальність за: продаж товарів без документів (ст. 164), порушення вимог
законодавства Республіки Казахстан про кредитне бюро і формування кредитних історій
(ст. 167-1), порушення вимог законодавства про мікрокредитні організації (ст. 168-1).

Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення в одній главі з нормами,
що встановлюють відповідальність за порушення в галузі підприємницької діяльності, містить
норми, які встановлюють відповідальність за порушення прав споживачів. Спільною з КУпАП
є норма, що встановлює відповідальність за обман споживача, порушення правил торгівлі.
Відмінними з КУпАП є положення, що визначають відповідальність за: порушення
законодавства про рекламу алкогольних напоїв, пива, слабоалкогольних напоїв, тютюнових
виробів і порядку реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст. 12.26); порушення
вимог законодавства про маркування товарів контрольними (ідентифікаційними) знаками
(ст. 12.35); невиконання чи неналежне виконання правил здійснення рієлтерської діяльності
(ст. 12.36).

Закон Чеської республіки «Про проступки» в одному параграфі з нормами, що
встановлюють відповідальність за порушення в галузі підприємницької діяльності, містить
норми, які передбачають відповідальність за правопорушення у сфері законодавства про
захист прав споживачів. Спільною з КУпАП є норма, що встановлює відповідальність за
порушення щодо  ціни, якості, кількості або ваги під час продажу товару або надання інших
послуг. Відмінними для КУпАП є те, що інших складів правопорушень у сфері законодавства
про захист прав споживачів не передбачено.

Кодекс Латвійської республіки про адміністративні правопорушення на відміну від КУпАП
містить широкий перелік порушень прав споживачів. Закріплюється відповідальність за:
пропозицію або продаж товарів, щодо яких неможливо ідентифікувати виробника або надання
в маркуванні інформації, або виконання маркування, що не відповідає вимогам нормативних
актів (ст. 155), недотримання порядку зберігання, обліку товарів, звернення товарних накладних
та супровідних документів (ст. 155.1), недотримання термінів придатності товару (ст. 155.5),
недотримання правил розпродажу та зниження цін (ст. 155.9), порушення правил кредитування
споживача (ст. 155.10), недотримання правил надання комплексу туристичних послуг
(ст. 155.11), недотримання правил дистанційних договорів (ст. 155.12) тощо. Вдалим є
формулювання ст. 155 «Порушення правил торгівлі, громадського харчування та надання
послуг». Законодавець чітко перелічив усі види діянь, які є протиправними щодо споживача.
У КУпАП таке тлумачення відсутнє.

Незважаючи на те, що нині чинний КУпАП містить велику кількість статей, які передбачають
відповідальність за порушення прав споживачів, це не сприяє зменшенню правопорушень у
цій сфері. Так, Інспекцією України з питань захисту прав споживачів лише у Київській області
у 2013 році виявлено порушення законодавства про захист прав споживачів у 1 578
підприємствах, що становить 87,0 % від числа перевірених. Кількість виявлених та попереджених
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порушень становить 19 633, що на 27,1 % більше ніж в 2012 році. При цьому збільшилась
кількість таких порушень, як: виробництво, продаж (реалізація) товарів (робіт, послуг), які не
відповідають вимогам НД на 16,7 %; відсутність своєчасної та повної інформації на 36,6 %,
продаж (реалізація) товарів (робіт, послуг) без відповідних супровідних документів на 12,9 %;
продаж товарів (робіт, послуг) без видачі розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі
або надання послуг (касового чека, квитанції) на 35,8 %. Накладено адміністративних санкцій
за порушення законодавства про захист прав споживачів на загальну суму 247,3 тис. грн, що
на 57,8 % більше загальної кількості 2012 року [11]. Не краща ситуація і на сьогодні.

Вищезазначене яскраво свідчить, що сучасна система заходів адміністративної
відповідальності не здійснює достатнього карального та превентивного впливу на порушників
прав споживачів і удосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності
у сфері забезпечення прав споживачів є вкрай необхідним. Зокрема, одним з недоліків
адміністративної відповідальності за порушення прав споживачів є накладення і стягнення
штрафів без урахування фактичного розміру завданої шкоди споживачам, оскільки штрафи є
фіксованими, а їхній розмір визначається кратною кількістю неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а не з урахуванням фактично завданих збитків.

Також аналіз норм окремих статей КУпАП, що передбачають відповідальність за порушення
прав споживачів, дозволяє зробити висновок про їхню нечіткість, невиразність, незрозумілість.
Так, наприклад, відповідно до статті 155 КУпАП «…порушення правил торгівлі, виконання
робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг,
громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, тягне за собою накладення
штрафу...». Така конструкція вже є недосконалою, оскільки виходячи зі змісту вказаної статті
КУпАП не деталізовано склади цих правопорушень. Подібне нормативне регулювання
передбачене і в ст. 155-1, ч. 2 стст. 156-1, 159, 162, 168-1, 172, 172-1 КУпАП.

Тому для належного законодавчого забезпечення невідворотності та справедливості
адміністративного покарання за порушення прав споживачів необхідно здійснити ряд заходів.

По-перше, збільшити суми штрафних санкцій за порушення прав споживачів. При цьому
відповідні суми мають бути диференційованими залежно від сум завданих збитків, тяжкості
правопорушення, частоти їхнього вчинення, особливостей суб’єкта правопорушення та інших
обставин.

По-друге, крім, власне, штрафних санкцій, доречно було б передбачити і таку санкцію, як
заборона займатися господарською діяльністю на строк до 3 років з повторним отриманням
дозвільного документа, якщо діяльність такого потребує. Вона повинна застосовуватися до
тих суб’єктів господарювання, які систематично та грубо порушують права споживачів.

По-третє, доцільно доповнити КУпАП новими статтями про адміністративну
відповідальність за порушення прав споживачів, про що йшлося вище.

По-четверте, в диспозиції статей має бути чітко виписана об’єктивна сторона
адміністративного правопорушення, тобто зазначено, в яких саме протиправних вчинках
проявляється відповідне порушення, в чому його суть, які дії чи бездіяльність законодавець
вважає протиправними.

Вищевикладене свідчить, що захист прав споживачів залишається надзвичайно актуальною
проблемою і важливими завданням органів державної влади. Вирішення цієї проблеми
законодавець покладає на адміністративну відповідальність, яка повинна стримувати
порушення прав споживачів. Тому удосконалення законодавчого регулювання
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адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів
має відбуватися шляхом розширення переліку адміністративних правопорушень, визначення
системи альтернативних покарань, диференціації штрафних санкцій, а також більш детального
опису об’єктивної сторони правопорушень.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття присвячена питанням вирішення земельних спорів органами державної влади
та органами місцевого самоврядування. Сформульоване авторське визначення понять
«земельний спір», «вирішення земельного спору органом виконавчої влади чи органом
місцевого самоврядування», а також встановлено, що досудове врегулювання земельного
спору не є обов’язковим, особа має право звернутися за захистом своїх прав до суду без
досудового врегулювання спору.

Ключові слова: земельний спір, конфлікт, оспорюване право, вирішення земельного
спору органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування.

Статья посвящена вопросам разрешения земельных споров органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Сформулировано авторское определение
понятий «земельный спор», «решение земельного спора органом исполнительной власти
или органом местного самоуправления», а также установлено, что досудебное
урегулирование земельного спора не является обязательным, лицо имеет право обратиться
за защитой своих прав в суд без досудебного урегулирования спора.

Ключевые слова: земельный спор, конфликт, оспариваемое право, разрешение
земельного спора органом исполнительной власти или органом местного самоуправления.

Article is devoted to resolving land disputes by state and local governments. Author ‘s
definition of “land dispute”, “resolving land disputes executive authority or local government”
and established that pretrial settlement of the land dispute is not mandatory, has the right
immediately to seek protection of their rights in court.

Keywords: land dispute, conflict, contested law, resolving land disputes executive authority
or local government.

Земля відіграє велику роль у майнових відносинах, будучи об’єктом права власності,
користування й охорони.

Залучення землі як нерухомого майна в цивільний обіг призвело до збільшення числа
земельних власників і користувачів, видів землекористування, що, у свою чергу, вплинуло на
зростання кількості земельних спорів.
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Проблеми виникнення та вирішення земельних спорів були предметом дослідження
багатьох вчених, починаючи ще з радянських часів і понині, серед яких: Г. В. Анісімова,
Н. О. Багай, С. А. Боголюбов, А. П. Гетьман, І. М. Зайцев, Б. В. Ерофєєв, Л. В. Лейба,
Я. О. Лисенко, Н. Н. Осокін, В. І. Семчик, М. В. Шульга та ін. Водночас питанням вирішення
спорів органами державної влади та органами місцевого самоврядування уваги приділяється
не достатньо.

Завданням цієї статті є визначення дефініцій «земельний спір» та «вирішення земельного
спору органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування», а також визначення
місця досудового врегулювання земельного спору в загальній масі вирішення таких спорів.

Особливе місце у процесі забезпечення земельних прав суб’єктів є вирішення земельних
спорів, які здійснюються компетентними органами у встановленому порядку. Правові норми,
якими у загальному вигляді урегульоване це питання, закріплені у розділі V Земельного кодексу
України «Гарантії прав на землю» [2]. Таким чином, законодавець інститут земельних спорів
відніс до різновидів гарантій прав на землю.

Чинний Земельний кодекс України (далі – ЗК України) не визначає всі можливі види
земельних спорів, проте в ньому перераховані категорії (види) земельних спорів, які підлягають
вирішенню тим чи іншим компетентним органом.

Відповідно до ч. 1 ст. 158 ЗК України земельні спори вирішуються судами, органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Перелік
органів, які уповноважені розглядати та вирішувати земельні спори, є вичерпним і
поширювальному тлумаченню не підлягає. Підстави та порядок вирішення земельних спорів
в адміністративному порядку передбачено стст. 158–161 ЗК України.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів
щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян;
додержання громадянами правил добросусідства; розмежування меж районів у містах (ч. 3
ст. 158 ЗК України). А на органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів (нині це
Державна служба України з питань геодезії, картографії і кадастру) покладені повноваження
вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів;
встановлення обмежень у використанні земель та земельних сервітутів (ч. 4 ст. 158 ЗК України).
Зазначимо, що органи місцевого самоврядування та органи з питань земельних ресурсів
здійснюють винятково позасудовий розгляд і вирішення земельних спорів.

Як суспільне явище, спір є суперечкою, протиріччям. Спори можуть стосуватися
найрізноманітніших сфер суспільного життя: політичних, економічних, сімейних, екологічних,
трудових та ін. Серед усіх спорів особливе місце займають правові, предметом яких є права та
обов’язки суб’єктів правовідносин.

З приводу поняття «спір» свою думку ще в радянські часи висловлював І. М. Зайцев, який
пропонував розуміти під правовим спором конфлікт між особами з приводу прав та обов’язків
у матеріальних відносинах [8, с. 38].

Правовим спором у загальному розумінні цього слова є взаємні претензії двох чи декількох
осіб (сторін) на той самий об’єкт, що вирішується шляхом змагання (словесного доведення,
відстоювання своєї точки зору) у судовому процесі [7, с. 403].

Визначаючи особливості спору у сфері земельних відносин, С. О. Боголюбов зазначає,
що земельний спір являє собою не лише конфлікт, взаємні претензії двох або декількох осіб на
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той самий земельний об’єкт, а й претензії з приводу незадоволення, невідшкодування майнових
та особистих інтересів, які постають із земельних правовідносин [11, с. 262–263].

Спір є результатом конфлікту. В юридичній конфліктології під конфліктом прийнято
розуміти протиборство двох або кількох суб’єктів, спричинене протилежністю (несумісністю)
інтересів, потреб, систем цінностей або знань. При цьому для визнання конфлікту юридичним
досить, щоб правовими ознаками володів хоча б один елемент [13, с. 11–12].

Таким чином, на нашу думку, конфлікт ще не є спором. Враховуючи висловлені вище
підходи, більш логічним буде розглядати спір як суперечку, що випливає із конфлікту про
право або обов’язок. Моментом виникнення земельного спору є момент подачі відповідної
заяви до органу місцевого самоврядування, органу виконавчої влади або до суду.

Я. О. Лисенко підкреслює конфліктний характер земельного спору і вказує, що земельний
спір – це заперечення права, що має своїм об’єктом суб’єктивне право на конкретну земельну
ділянку і представляє собою розбіжності, конфлікти, що виникають між учасниками земельних
правовідносин із приводу реалізації наявних у них суб’єктивних прав і (чи) виконання
відповідних обов’язків. Під земельними спорами необхідно розуміти конфлікти, що виникають
з приводу порушення земельного законодавства [12, с. 102].

Не ототожнюють поняття «земельний спір» і «земельний конфлікт» також автори науково-
практичного коментаря до Земельного кодексу України. Вони при цьому вказують, що земельні
спори – це спори, що виникають між фізичними чи юридичними особами з приводу володіння,
користування чи розпорядження земельною ділянкою, яка перебуває у них на праві власності
чи користування, і які вирішуються винятково судами, органами місцевого самоврядування
та органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин
[9, с. 491].

Абсолютно слушно висловлюють свою позицію стосовно земельного спору члени
авторського колективу підручника «Земельне право України» М. В. Шульга, Г. В. Анісімова,
Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін., вказуючи, що земельні спори – це особливий вид правових
відносин щодо розв’язання конфлікту, який виникає у зв’язку з порушенням прав та законних
інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, зокрема й орендарів земельних
ділянок, та інших суб’єктів земельних правовідносин. Земельний спір виникає з приводу
дійсного або можливого порушення конкретних земельних прав суб’єкта, причому в
останньому випадку розгляд спору триває до фактичного з’ясування обставин, що
підтверджують відсутність дійсного порушення земельного права [10].

Аналізуючи положення чинного законодавства, ця точка зору є найбільш прийнятною
для розуміння сутності взаємин сторін, що вступають у спір.

Земельні спори завжди випливають із конфлікту, суперечок чи полярних поглядів з одного
й того ж питання, тобто є не менше двох сторін, які мають протилежні інтереси. Сторонами у
спорі є фізичні особи, юридичні особи, які наділені рівними правами та обов’язками у процесі
відстоювання своїх інтересів. У зв’язку з цим не можна цілком погодитися з думкою
В. В. Романова, який до земельних спорів відносить спори з приводу землі, викликані
прийняттям адміністративно-правових актів представницькими або виконавчими органами
влади (місцевими адміністраціями) у сфері здійснення владних функцій щодо розпорядження
землями, які припиняють чи обмежують суб’єктивні права власності, володіння й
користування землею або такими правами, що відмовляють у придбанні, а також спори
юридичних осіб і громадян між собою у зв’язку з порушенням їхніх земельних прав,
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розмежовуючи при цьому земельно-майнові та майнові спори, що виникають із земельних
відносин [14, с. 23].

Зазначене вище поняття слід проаналізувати виходячи із конкретного прикладу. Так, у
ст. 211 ЗК України закріплений перелік земельних правопорушень. У результаті виникають
деліктні правовідносини. Слід звернути увагу, що багато таких правовідносин виникає із дій та
актів (здебільшого постанов про накладення стягнень (переважно адміністративних) органів
державної влади. У разі незгоди з приписами цих актів виникає конфлікт і такий акт може бути
оскарженим до вищестоящого органу відповідно до ст. 17 Закону України «Про звернення
громадян» [3]. Але чи можна вважати оскарження такого конфліктного рішення спором?
Адже спір передбачає наявність двох і більше сторін, які наділені рівними правами та
обов’язками. Водночас у відносинах, пов’язаних з оскарженням рішення органу державної
влади, між органом державної влади, що видав акт, який оспорюється, та особою, яка оспорює
цей акт, рівності прав та обов’язків немає. По-перше, тому що орган, рішення якого
оспорюється, перебуває у прямому підпорядкуванні органу, що розглядає скаргу. По-друге,
переважно усі документи, що підтверджують правильність накладення стягнення, є в
матеріалах справи і представник державного органу вже не може подавати інші докази на
підтвердження достовірності своїх дій, на відміну від особи, яка подає скаргу. Таким чином,
земельні спори, що розглядаються органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування,
не завжди виникають із прийняття ними адміністративно-правових актів. Більшість таких спорів
підлягає вирішенню у судовому порядку.

Аналізуючи положення чч. 3, 4 ст. 158 ЗК України, вбачається, що законодавець не відносить
до спорів, що уповноважені розглядати органи державної влади чи органи місцевого
самоврядування, спори з екологічною складовою. Лише до компетенції органів місцевого
самоврядування належить розгляд спорів щодо додержання громадянами правил
добросусідства. Такий підхід є абсолютно слушним, оскільки повністю корелюється з ч. 1
ст. 154 ЗК України: органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування без рішення
суду не мають права втручатись у здійснення власником повноважень щодо володіння,
користування і розпорядження належною йому земельною ділянкою або встановлювати
непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки чи обмеження.

Не можна не визнати, що існує різниця між спором, який офіційно заявлений і вимагає
офіційного розгляду, та спором, який хоч і виражає розбіжність інтересів конфліктуючих
сторін, проте не набув чіткого процесуального вираження. Останній є спором ніби в робочому
порядку. Його може бути злагоджено або знято у ході подальших процедур, тобто не
обов’язково «вилито» у свою юридично закінчену форму. Тому потрібно відрізняти його від,
власне, «спору» – вираженого формально, який вимагає певної реакції з боку органу,
покликаного його вирішити [5, с. 235].

Підставою для розгляду земельного спору є заява однієї зі сторін, яку вона подає до органу
місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин. Заява розглядається у тижневий строк з дня її подання.
Це відбувається за участі зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час
і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї зі сторін при першому вирішенні питання та
відсутності офіційної згоди на його вирішення розгляд спору переноситься. Повторне
відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.
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При цьому учасники спору не позбавляються права звернення до суду. Так, відповідно до
ч. 5 ст. 158 ЗК України у разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням
органів місцевого самоврядування або центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері земельних відносин, спір вирішується судом. Але із цього випливає,
що досудовий розгляд земельного спору зазначеними органами у межах їхньої компетенції є
обов’язковим.

Водночас, відповідно до пункту 4 Постанови пленуму Верховного суду України від
16.04.2004 № 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді
цивільних справ» [4], суди розглядають справи за спорами про межі земельних ділянок, що
перебувають у власності чи користуванні громадян-заявників, які не погоджуються з рішенням
органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
При цьому у постанові вказано, що зазначені спори підлягають розгляду місцевими судами,
незалежно від того, розглядалися вони попередньо органом місцевого самоврядування або
органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи ні. Рішення цих органів щодо
такого спору не може бути підставою для відмови у прийнятті заяви чи для закриття
провадження в порушеній справі.

Таке роз’яснення пленуму Верховного суду України відповідає конституційному
положенню про права громадян на судовий захист.

Право людини і громадянина на судовий захист передбачене ст. 55 Конституції України [1]
і належить до громадянських прав, причому містить у собі юридичну гарантію від свавілля як
з боку окремих осіб, так і держави водночас. Суд не може відмовити у правосудді, якщо
громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їхні права і свободи
порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їхньої реалізації або
мають місце інші ущемлення прав та свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та інших
заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий
захист, яке, згідно зі статтею 64 Конституції України, не може бути обмежене [6].

Враховуючи висловлені вище думки вчених та положення законодавчих актів, необхідно
вказати, що земельний спір – це суперечка, що випливає із конфлікту між суб’єктами земельних
правовідносин про право або обов’язок, і доведення своїх прав на землю з дотриманням
встановленої процедури та рівноправності перед законом усіх учасників.

Вирішення земельного спору органами виконавчої влади чи органами місцевого
самоврядування – це розв’язання суперечки, що виникла із конфлікту між суб’єктами
земельних правовідносин про право або обов’язок, з’ясування їхніх прав на землю з
дотриманням встановленої процедури та рівноправності перед законом усіх учасників і
викладення результату розгляду цієї суперечки у юридично значущому акті.

У подальшому доцільно було б більше спорів віднести на досудове врегулювання з метою
зменшення навантаження на суди.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ЯК ЕЛЕМЕНТУ

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті приділяється увага формуванню інформаційного суспільства та інтеграції

незалежної України у світовий інформаційний простір. На основі аналізу, узагальнення та
систематизації наукових джерел висвітлено теоретичні підходи до визначення змісту
поняття «інформація». Проаналізовано нормативно-правові акти, які визначають поняття
«інформація». З’ясовано сутність інформації та яке значення вона має в суспільних
відносинах. Розглянуто етапи розвитку цивілізацій та еволюцію у суспільних відносинах,
сфері технологій обробки інформації інформаційно-комунікаційними технологіями.

Досліджено, що інформація є одним із основних елементів формування інформаційного
суспільства та широко використовується на всіх етапах розвитку людства, це
пояснюється насамперед її різноаспектністю.

Ключові слова: інформаційне суспільство, відомості, дані, інформація.

В статье уделяется внимание формированию информационного общества и интеграции
независимой Украины в мировое информационное пространство. На основе анализа,
обобщения и систематизации научных источников раскрыто теоретические подходы к
определению содержания понятия «информация». Проанализированы нормативно-
правовые акты, определяющие понятие «информация». Выяснено сущность информации
и какое значение она имеет в общественных отношениях. Рассмотрены этапы развития
цивилизаций и эволюцию в общественных отношениях, сфере технологий обработки
информации информационно-коммуникационными технологиями.

Доказано, что информация является одним из основных элементов формирования
информационного общества и широко используется на всех этапах развития человечества,
это объясняется прежде всего ее разноаспектностью.

Ключевые слова: информационное общество, сведения, данные, информация.

The article pays special attention to the process of formation of information society and
integration of Ukraine as an independent state into world mass media sphere. The paper describes
theoretical approaches to defining the purport of information through methods of analysis,
generalization and systematization of scientific sources. Normative legal acts concerning the
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concept of information were studied. The role of information in social relations and its essence
has been investigated. The article gives a valuable information on stages of development of
civilizations and evolution in social relations, in realm of data processing technologies by
information communication technologies.

The author investigated that information, due to its versatility, is one of the prime fundamental
elements of formation of information society and is widely used on all stages of development of
the mankind.

Keywords: information society, data, information.

Сучасний період розвитку цивілізації є новим етапом, що визначається переходом від
постіндустріального суспільства до інформаційного. Це зумовлює формування
інформаційного суспільства та інтеграції незалежної України у світовий інформаційний
простір.

Одним з основних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси
людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен
міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ,
користуватися й обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й особистому розвиткові та підвищуючи
якість життя [1].

На сьогодні не існує універсальної моделі або єдиного погляду щодо переходу до
формування інформаційного суспільства. Проте є окремі наукові напрацювання щодо
напрямів його реалізації. На думку окремих учених, процес формування інформаційного
суспільства пов’язаний з трьома основними складовими:

– політичною (нові модулі інформаційної демократії та електронне урядування);
– економічною (масове використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,

насамперед глобальної мережі Інтернет, у всіх сферах життєдіяльності);
– соціальною (залучення висококваліфікованих спеціалістів, створення розвиненої системи

освіти та навчання, стабільне зростання добробуту в Україні) [2, с. 72].
На державу сьогодні покладено завдання забезпечити належні умови для функціонування

всіх інститутів, що існують у цивілізованому суспільстві. Цивілізована держава за сферами
(об’єктами) своєї діяльності виконує внутрішні та зовнішні функції. Серед них виділяється,
зокрема, внутрішня інформація (організація і забезпечення системи одержання, використання,
поширення, зберігання інформації), а також зовнішня (визначається зовнішня політика
держави – участь у розвитку світового інформаційного простору, встановлення режиму
використання інформаційних ресурсів на основі рівноправного співробітництва з іншими
державами) [3, с. 48–49].

Внутрішня і зовнішня інформація є важливими складовими при формуванні
інформаційного суспільства. У зв’язку з цим, досліджуючи проблематику формування
інформаційного суспільства, виберемо інформацію як один із основних об’єктів нашого
дослідження.

Питаннями щодо формування інформаційного суспільства та визначення змісту поняття
«інформація» досліджували такі відомі українські вчені, як: І. В. Арістова, О. М. Бандурка,
О. О. Бандурка, К. І. Белякова, А. І. Берлач, В. М. Брижко, В. Д. Гавловський, В. О. Глушков,
Р. А. Калюжний, Б. А. Кормич, О. В. Логінов, В. М. Росоловський, А. М. Новицький,
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О. В. Олійник, С. П. Ріппа, Л. В. Трофімова, Д. Я. Семир’янов, І. С. Стаценко-Сургучова,
В. С. Цимбалюк, М. Я. Швець та інші.

З’ясування змісту поняття «інформація» має важливе значення для вивчення процесів,
що відбуваються у державі. Через інформацію можна вплинути на формування управлінських
рішень, визначити потреби, що виникають при конкретному виді суспільних відносин, їх
реалізувати та контролювати тощо [4, с. 210–211].

В. М. Глушков зазначив, що інформація у широкому її розумінні – це міра неоднорідності
розподілу матерії та енергії у просторі й часі, міра змін, що супроводжує всі процеси, які
відбуваються у світі.

І. Юзвішин продовжує думку В. Глушкова, визначаючи інформацію як фундаментальний
генералізаційно єдиний безпочатково-безкінечний законопроцес резонансно-стільникового,
частотно-квантового і хвильового відношення, взаємодії, взаємопроникнення і
взаємозбереження (у просторі та часі) енергії, руху, маси й антимаси на основі матеріалізації
і детерміналізаці у мікро- і макроструктурах Всесвіту [5, с. 127].

Розглядаючи поняття «інформація» як загальносистемне явище суспільних відносин можна
виділити такі два аспекти:

– гносеологічний аспект: інформація розглядається як відомості, як якісне значення змісту
повідомлення (семантичний, якісний аспект інформації). Звідси витікає, що інформація – це
відомості про дійсність на основі мислення і висновків людей або вирішення завдань засобами,
наділеними «інтелектуальними» можливостями. Безпосередньо цим питанням у 1960-х роках
займалися співробітники Всесоюзного інституту наукової та технічної інформації, які вперше
в країні видали монографію під назвою «Основы научной информации», в якій проаналізували
світовий та особистий досвід;

– онтологічний аспект: інформація розглядається за багатьма значеннями міри пропускної
здатності каналу зв’язку (визначеності й упорядкованості (інтенсивності) потоку повідомлення
в мережах передачі даних, що зветься «трафік») і упорядкування повідомлень (організація
процесу кодування/декодування і передачі/прийому інформації). Інформація в цьому аспекті
розглядається як упорядкована субстанція, яку можна описати математично. При цьому під
системою упорядкування розуміється будь-яка алгоритмізована система з об’єктивно заданим
алгоритмом, що може бути розпізнаний. Йдеться тут не про гносеологічний (змістовний)
аспект інформації, а про можливості її неспотвореного перетворення-кодування для обробки
в автоматизованих системах і переміщення лініями зв’язку [6, с. 8].

Оригінальне визначення природи й основної ознаки інформації надає О. Корженівський,
стверджуючи, що будь-яка взаємодія між об’єктами, у процесі якої один отримує певну
субстанцію, а інший її не втрачає, називається інформаційною взаємодією. При цьому
передану субстанцію називають інформацією [7, с. 7].

В. Копилов зазначає, що у сучасному суспільстві інформація відіграє вирішальну роль, а
інформаційні ресурси стають в один ряд із найважливішими ресурсами держави –
природними, трудовими, фінансовими та іншими складовими його потенціалу. Тобто
формується світовий інформаційний простір, що становить основу інформаційного
суспільства [8, с. 5].

Дослідження свідчать, що визначення інформації залежать від різних чинників (критеріїв),
серед яких ключовими є:
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– конкретна галузь знань чи суспільного життя (предметна галузь суспільних відносин,
організація управління соціальної системи тощо);

– сутність завдань, для яких вводиться це поняття, тощо [9, с. 32].
Поняття «інформація» було визначено законодавцем у Цивільному кодексі України [10] та

у статті 1 Закону України «Про інформацію» [11]. Інформація – це будь-які відомості або дані,
які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

У Законі України «Про захист економічної конкуренції» надається більш широке
визначення поняття «інформація» – це відомості у будь-якій формі й вигляді, збережені на
будь-яких носіях (зокрема, листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми,
органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові
записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи часткове відтворення їхніх елементів),
пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи задокументовані відомості [12].

Окреме формулювання інформації подано у Законі України «Про телекомунікації», де
розглядаються поняття інформації як відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих
або нерухомих зображень чи іншим способом [13].

Державний стандарт України визначає інформацію через поняття «знання»: інформація –
це знання, що розглядаються в аспекті комунікації [14, с. 121].

У цілому погоджуємося з О. Олійником, який наголошує, що інформація, з одного боку, –
це об’єкт відносин між громадянами, суспільством і владою, а також об’єкт міждержавних
стосунків, а з іншого – інформація виступає ресурсом, до якого входять управління, прийняття
рішень – розвиток різних сфер і, що важливо, напрям забезпечення національної безпеки [15,
с. 100–101].

Як свідчать дослідження, зміст інформації залежить від того, в якій сфері вона розглядається,
яка наукова чи практична мета ставиться для встановлення сутності, в якій сфері наукових
знань вона застосовується.

Українське суспільство має значний потенціал та глибокі традиції стосовно розвитку
інформаційного суспільства. Україна входить до п’ятірки держав із найбільшим кадровим
потенціалом фахівців з комп’ютерних наук. Саме в Києві академіком Лебедєвим було створено
першу в СРСР і взагалі в континентальній Європі електронно-обчислювальну машину. А в
1964 році засновник і перший директор Інституту кібернетики Національної академії наук
України академік Віктор Глушков запропонував радянському урядові проект
Загальнодержавної системи збору та обробки інформації для управління економікою країни,
яким фактично ввів основи розуміння інформаційно-комунікаційних технологій як важливого
інструмента для розвитку суспільства та держави [16]. Але, на жаль, цей проект не був втілений
у життя.

В інформаційному суспільстві відбувалися зміни щодо розвитку цивілізацій, їх еволюції в
суспільних відносинах, у сфері технологій обробки інформації інформаційно-комунікаційними
технологіями. Наслідком подібних перетворень було набуття громадянами, суспільством і
державою нової кількості та якості знань. Періодично нові технології дозволяли передавати
знання від покоління до покоління:

– перший етап – пов’язаний з появою писемності;
– другий етап (середина XVI ст.) – викликаний запровадженням друкарства;
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– третій етап (кінець XIX ст.) – зумовлений винаходом електрики (завдяки цьому з’явилися
телеграфи, телефони, радіо, що дозволило оперативно передавати інформацію обсягом
можливостей зазначених технічних засобів);

– четвертий етап (70-і рр. XX ст.) – пов’язаний з появою мікропроцесорної техніки, а потім
персонального комп’ютера. Цей етап визначає перехід від механічних і електричних засобів
перетворення інформації до електронних;

– п’ятий етап (із середини 80-х рр. XX ст.) – знаменується початком керованого державою
її стимулювання, розвитком інтелектуального потенціалу суспільства у сфері економіки знань
із використанням електронної телекомунікації, який врешті-решт стає головним чинником,
що і надалі визначатиме рівень і динаміку розвитку країн [17, с. 14].

В. Острейковський зазначає, що в історії людства було декілька інформаційних переворотів,
які надали громадянам, суспільству і державі нову кількість та якість знань.

У суспільній сфері розрізняють чотири перевороти. Перший переворот пов’язаний з
появою та розвитком усного мовлення. Членороздільне мовлення стало специфічним
соціальним засобом охорони та передачі інформації. Другий переворот призвів до писемності,
виник спеціальний механізм фіксування і поширення інформації у часі і просторі. З’явилися
задокументована інформація та інформаційно-накопичувальні центри у вигляді бібліотек,
архівів. Третій інформаційний переворот у суспільстві пов’язаний з друкарством. Ця революція
полягала в тиражуванні задокументованої інформації за допомогою спеціальної машини –
друкарського верстата. Якщо поява писемності корелюється зі зростанням науки, освіти і
мистецтва, то типографський верстат породив книжково-журнальну й газетну індустрію,
основу подальшого культурного прогресу людства, а також індустрію документообігу. Такий
прорив полягав у виробництві «паперової» інформації, виникненні механізму її розмноження
та збереження. Але переробка й використання інформації, як і раніше, залежали від
фізіологічних можливостей людини – її здатності за секунду сприймати 8–9 одиниць інформації
й у кращому випадку від можливості зробити 15 логічних операцій.

Стрибкоподібне зростання швидкості поширення інформації, викликане появою
електричних телеграфу, телефону, радіо, телебачення, а також зростанням на 2–3 порядки
транспортних швидкостей у зв’язку з появою автотранспорту й авіації, звичайно, призвело до
величезної інтенсифікації інформаційних потоків і комунікативних процесів (це четвертий
інформаційний переворот) [18, с. 26–28].

При визначенні етапів розвитку інформаційних процесів необхідно виділити новий
самостійний етап, пов’язаний з появою та стрімким розвитком глобальних, локальних
комунікаційних мереж Інтернет, що забезпечують формування інформаційного суспільства
в Україні та надають можливість інтеграції України у світовий інформаційний простір.

Із впевненістю можна стверджувати, що інформація широко використовується на всіх
етапах розвитку людства, це пояснюється насамперед її різноаспектністю.

Проведене дослідження щодо визначення змісту інформації надає змогу зробити такі
висновки, що інформація є одним із основних елементів формування інформаційного
суспільства. На сьогодні у нормативно-правових актах існує декілька визначень інформації,
це може призвести до різного застосування правових норм на практиці.

На нашу думку, необхідно здійснити кодифікацію інформаційного законодавства, а саме
прийняти Інформаційний кодекс, який регулюватиме інформаційні відносити та чітко визначить
понятійний апарат.
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ОБІГ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАСОБАХ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена проблемам обігу неправдивої інформації у засобах масової
комунікації України. Розглянуто зміст конфіденційної інформації про особу. Висвітлені
причини втручання в особисте та сімейне життя громадян, їхнього викривлення,
упередженого ставлення або наданні недостовірної, неправдивої, неперевіреної інформації
у засобах масової комунікації.

Ключові слова: засоби масової інформації, права людини, обмеження, неправдива
інформація, закони, правоохоронні органи, доступ, обіг інформації.

Статья посвящена проблемам оборота неправдивой информации в средствах массовой
коммуникации Украины. Рассмотрено содержание конфиденциальной информации про
личность. Освещены причины вмешательства в личную и семейную жизнь граждан, их
искажения, предвзятого отношения или предоставлении недостоверной, ложной,
непроверенной информации в средствах массовой коммуникации.

Ключевые слова: средства массовой информации, права человека, ограничения, ложная
информация, законы, правоохранительные органы, доступ, оборот информации.

The article deals with the problems of circulation of false information in the mass media in
Ukraine. Considered the content of confidential information about a person. The reasons
interference in private and family life of citizens of distortion, bias or providing false, false,
unverified information in the mass media.

Keywords: media, human rights, restrictions, false information, laws, police, access,
circulation of information.

Для сучасної України в умовах перебування майже усіх засобів масової інформації (далі –
ЗМІ) у приватній власності олігархічних груп, кланів, об’єднань та окремих фізичних осіб
відсутність достовірної інформації для населення внаслідок її обмеженості або закритості
відіграє негативну роль для подальшого розуміння громадянами шляхів та напрямів розвитку
держави, невизначеності перспектив їхнього гідного існування та самовдосконалення, викликає
почуття незахищеності.
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Викид в інформаційній простір неправдивої, викривленої або завідомо брехливої
інформації, за що не настає для авторів ніяких юридичних наслідків, штовхає населення до
недовіри до органів державної влади та їхньої здатності до дотримання основ Конституції
України, законів України, інших нормативно-правових актів та правоохоронних органів щодо
їхньої спроможності захистити права та законні інтереси громадян, юридичних осіб у вказаній
сфері.

Враховуючи те, що основним носієм інформації є людина, яка, за Конституцією України,
має право на інформацію та це передбачено також законами України «Про звернення
громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист
персональних даних» та іншими нормативно-правовими актами, обмеження обігу або
заборона отримання правдивої інформації є досить актуальним питанням сьогодення в Україні.

Дослідження запропонованої теми має на меті на основі аналізу сучасного законодавства
України у сфері інформації, права Європейського Союзу, дій державних органів влади та
практики надання неправдивої інформації вітчизняними засобами масової інформації зробити
висновок щодо дотримання прав громадян на правдиву інформацію та на їхній основі
запропонувати окремі положення, які, на нашу думку, необхідно внести  у чинне законодавство
України для  забезпечення дотримання конституційних прав та свобод громадян, їхнього
захисту та притягнення винних у порушенні права на правдиву інформацію до юридичної
відповідальності.

Необхідно зазначити, що проблемам у сфері інформації присвячені наукові праці таких
вітчизняних та зарубіжних вчених, як: І. В.  Арістова, М. І. Зубок, О. А. Логінов, П. Д. Матвієнко,
А. М. Новицький, Н. Б. Новицька, А. М. Марущак, Б. А. Кормич, О. А. Полушкін,
О. П. Рябченко, А. Н. Туніка, В. С. Цимбалюк, Л. С. Харченко, К. П. Череповський,
М. Я. Швець, Т. А. Шевцова, О. В. Шепета, О. В. Чуприна та інші.

Однак, незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених дослідженню різних
аспектів інформаційних відносин, на нашу думку, недостатньо уваги приділено системному,
комплексному висвітленню інформаційних правопорушень, зокрема наданню неправдивої
інформації ЗМІ.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» (далі –
Закон) загрозами національним інтересам і національній безпеці України в інформаційній
сфері є: прояви обмеження свободи слова та доступу до публічної інформації; поширення
засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії; комп’ютерна
злочинність та комп’ютерний тероризм; розголошення інформації, яка становить державну
таємницю, або іншої інформації з обмеженим доступом, спрямованої на задоволення потреб
і забезпечення захисту національних інтересів суспільства і держави; намагання маніпулювати
суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої
інформації [1]. Викладені у законі внутрішні загрози в інформаційній сфері становлять
інформаційне правопорушення, за вчинення яких має настати для правопорушників правові
негативні наслідки, тобто притягнення винних до юридичної відповідальності.

Комплексний інтегруючий характер інституту інформаційних правопорушень не дозволяє
застосувати до нього такий традиційний критерій видового розподілу як «галузевий вид
юридичної відповідальності». Інформаційні правопорушення не можна ставити в один ряд з
конституційними, кримінальними, адміністративними, цивільно-правовими,
дисциплінарними. Інформаційні правопорушення як окремий міжгалузевий вид
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правопорушень охоплюють усі протиправні діяння, певним чином пов’язані з інформацією,
за які встановлюється і кримінальна, і адміністративна, і цивільно-правова, й інша юридична
відповідальність [2].

Нині серйозне занепокоєння викликає поширення фактів протизаконного збору і
використання інформації, несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів, незаконного
копіювання інформації в електронних системах, викрадення інформації з бібліотек, архівів,
банків та баз даних, порушення технологій оброблення інформації, запуску програм-вірусів,
знищення та модифікація даних в інформаційних системах, перехоплення інформації в
технічних каналах її витоку, маніпулювання суспільною та індивідуальною свідомістю тощо [3].

У рамках нашого дослідження хотілося б більш детально зупинитися на питаннях
незаконного розповсюдження недостовірної, викривленої, неповної або упередженої
інформації про особу (персональні дані) з метою маніпулювання суспільною свідомістю або
досягнення іншої мети.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію,
що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та
захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація
права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні,
духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси
юридичних осіб [4, 6].

Виходячи з цього необхідно зробити висновок, що реалізація права громадян на інформацію
жодним чином не має порушувати права та інтереси інших громадян, завдавати шкоди їхній
репутації, принижувати їхню честь та гідність.

Статтею 11 вищезгаданого закону надано визначення поняття інформації про фізичну
особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Там же вказано, що не допускаються
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без
її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та захисту прав людини. Визначено, що до конфіденційної інформації
про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні
переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження [4].

Однак, відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року
№ 2-рп/2012 «У справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської
області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої,
третьої статті 34 Конституції України», лише фізична особа, якої стосується конфіденційна
інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації, має право
вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та
органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці [5] .

Згідно з Конституцією України людина, її честь і гідність визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю; усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах; кожна людина має
право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи
інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний
розвиток її особистості; громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними
перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
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політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; кожен має право на
повагу до його гідності; кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України
та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Виключно
законами України визначаються: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і
свобод; основні обов’язки громадянина; засади регулювання шлюбу, сім’ї, охорони дитинства,
материнства, батьківства; організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної
служби, організації державної статистики та інформатики [7].

Прикладом порушення законодавства про інформацію є надання неправдивої інформації
у ЗМІ України щодо відомих осіб: артистів, політиків, бізнесменів, громадських діячів,
опозиційних партій та громадських організацій і неугодних владі осіб. У більшості випадків це
здійснюється для усунення відповідної особи як конкурента, є політичним замовленням,
руйнуванням авторитету, помстою, заздрістю. Нерідко це робиться з метою залякування
окремих осіб. Виконавцями таких замовлень є деякі так звані продажні «журналісти»,
«кореспонденти», «відомі діячи» та інші виконавці брудного жанру, які розповсюджують
таку інформацію у приватних телеканалах, друкованих виданнях, радіо, через мережу Internet
та іншими засобами.

Слід зазначити, що конституційне та законодавче регулювання права на невтручання в
особисте та сімейне життя узгоджується із міжнародно-правовими актами.

Так, у статті 12 Загальної декларації прав людини 1948 року встановлено, що ніхто не може
зазнавати безпідставного втручання у його особисте i сімейне життя, безпідставного посягання
на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь i репутацію.
Кожна людина має право на захист законом від такого втручання або таких посягань [8].

У Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року визначено, що
кожен має право на повагу до свого приватного i сімейного життя, до свого житла i
кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за
винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом i є необхідним у
демократичному суспільстві 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 i свобод інших осіб (стаття 8) [9].

Міжнародним пактом про громадянські i політичні права 1966 року встановлено, що ніхто
не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте i сімейне життя,
свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його
кореспонденцій чи незаконних посягань на його честь i репутацію (пункт 1 статті 17) [10].

За Цивільним кодексом України зміст права на недоторканність особистого i сімейного
життя як одного з видів особистого немайнового права полягає в тому, що фізична особа
вільно, на власний розсуд визначає свою поведінку у сфері свого приватного життя i можливість
ознайомлення з ним інших осіб та має право на збереження у таємниці обставин свого
особистого життя (статті 270, 271, 301). Фізична особа не може відмовитися від особистих
немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав (частина третя статті 269
Цивільного кодексу України).

Цивільний кодекс України надає визначення та поняття особистого життя фізичної особи,
яким є її поведінка у сфері особистісних, сімейних, побутових, інтимних, товариських,
професійних, ділових та інших стосунків поза межами суспільної діяльності, яка здійснюється,
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зокрема, під час виконання особою функцій держави або органів місцевого самоврядування
та сімейного життя – це особисті майнові та немайнові відносини між подружжям, іншими
членами сім’ї, яке здійснюється на засадах, визначених у Сімейному кодексі України: кожна
особа має право на повагу до свого сімейного життя (частина четверта статті 4); ніхто не
може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституцією
України (частина п’ята статті 5); регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням
права на таємницю особистого життя їхніх учасників, їхнього права на особисту свободу та
недопустимості свавільного втручання у сімейне життя (частина четверта статті 7) та інше [11].

Особливу увагу щодо захисту конфіденційної інформації про особу приділимо
положенням Доктрини інформаційної безпеки України, затверджений Указом Президента
України, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 29 грудня
2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» (далі – Доктрина).

Необхідно відмітити, що в Доктрині серед національних інтересів України в інформаційній
сфері визначені життєво важливі інтереси особи, якими є: забезпечення конституційних прав
і свобод людини на збирання, зберігання, використання та поширення інформації;
забезпечення конституційних прав людини на захист приватного життя; захищеність від
руйнівних інформаційно-психологічних впливів.

Серед життєво важливих інтересів суспільства і держави у сфері прав людини Доктрина
поряд з іншими визначає: всебічне задоволення потреб громадян, підприємств, установ і
організацій усіх форм власності у доступі до достовірної та об’єктивної інформації;
забезпечення вільного обігу інформації, крім випадків, передбачених законом; збереження і
примноження духовних, культурних і моральних цінностей Українського народу; забезпечення
всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на
всій території України; вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин та
сприяння вивченню мов міжнародного спілкування; зміцнення інформаційних зв’язків з
українською діаспорою, сприяння збереженню її етнокультурної ідентичності; розвиток медіа-
культури суспільства та соціально відповідального медіа-середовища; формування ефективної
правової системи захисту особи, суспільства та держави від деструктивних пропагандистських
впливів; ефективна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства
під час формування, реалізації державної політики в інформаційній сфері; захищеність
державної таємниці та іншої інформації, вимоги щодо захисту якої встановлені законом;
формування позитивного іміджу України у світі, донесення оперативної, достовірної і
об’єктивної інформації про події в Україні до міжнародної спільноти; розбудова системи
іномовлення України та забезпечення наявності іншомовного українського каналу в кабельних
мережах та у супутниковому мовленні за межами України [12].

Виходячи із вищевказаного можна зробити висновок, що в інформаційній сфері Україні
створене досить потужне законодавче забезпечення щодо захисту персональних даних від
незаконного втручання в особисте та сімейне життя громадян, розголошення недостовірної,
викривленої, упередженої інформації у засобах масової комунікації.

На нашу думку, для здійснення конституційного права громадян України на інформацію
та їхній захист від незаконного втручання в особисте та сімейне життя, розголошення без
їхнього особистого дозволу персональних даних, особливо конфіденційного характеру,
викривлення або надання недостовірної інформації у ЗМІ необхідно удосконалити вітчизняне
законодавство в інформаційної сфері шляхом імплементації досвіду зарубіжних країн у цій
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сфері, внести зміни та доповнення у чинне законодавство, направлене на підвищення суворості
юридичної відповідальності за інформаційні правопорушення як до замовників, так і стосовно
виконавців такого замовлення, власників засобів масової інформації.
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СУБ’ЄКТИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Розглядається система суб’єктів податкових правовідносин. На підставі аналізу

вітчизняного законодавства здійснена спроба виявити усіх можливих учасників
податкових правовідносин, проаналізувати їхній правовий статус та роль, яку вони
відіграють у податковій системі України. Запропонована авторська класифікація
суб’єктів податкових правовідносин.

Ключові слова: податкові правовідносини, суб’єкт, учасник, контролюючий орган,
платник податку, податковий агент, банк, держава.

Рассматривается система субъектов налоговых правоотношений. На основании
анализа отечественного законодательства предпринята попытка выявить всех
возможных участников налоговых правоотношений, проанализировать их правовой
статус и роль, которую они играют в налоговой системе Украины. Предложена авторская
классификация субъектов налоговых правоотношений.

Ключевые слова: налоговые правоотношения, субъект, участник, контролирующий
орган, налогоплательщик, налоговый агент, банк, государство.

The system of subjects of tax legal relationship is considered. Ground the assaying of the
domestic legislation trying is undertaken to tap all possible participants of tax legal relationship,
to analyze their legal status and a role which one they play to the taxation system of Ukraine.
Authoring classification of subjects of tax legal relationship is tendered.

Keywords: legal tax, subject, participant supervisory authority, the taxpayer, tax agent,
bank, state.

Розвиток податкових правовідносин в Україні в сучасний період відбувається досить
динамічно та суперечливо. Це зумовлюється багатьма чинниками: складним і суперечливим
розвитком економічних та політичних відносин, недосконалим законодавством, що їх регулює,
рядом соціальних процесів, що відбуваються нині в Україні, та іншими факторами.

На сьогодні політичне, економічне й соціальне становище України вимагає нових
кардинальних змін для розбудови правової держави. Тому Україна розпочала реформи в
різних галузях суспільного життя. Особливо це стосується й податкової системи, яка є
економічною основою будь-якої держави.

Прийняття Податкового кодексу України беззаперечно позитивно відобразилося на рівні
правового регулювання податкових правовідносин. Проте, вирішивши за допомогою
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Податкового кодексу України ряд старих проблем, український законодавець створив й ряд
нових, наприклад посилення протистояння представників владної та зобов’язаної сторони у
податкових правовідносинах. Відомо, що за рахунок податкових надходжень формується
переважна більшість коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, але
класифікація суб’єктів податкових правовідносин в Україні, зокрема тих, які мають
безпосереднє відношення до формування бюджетів, чітко не визначена у Податковому кодексі
України та відображається нині виключно на рівні правових дисциплін.

Окремі дослідження у цьому напрямі в Україні вже здійснювалися, але проблема
суб’єктного складу учасників податкових правовідносин та визначення їхнього правового
статусу після кодифікації вітчизняного податкового законодавства набуває нової актуальності.

Серед авторів, які здійснювали дослідження актуальних проблем податкових правовідносин,
доцільно зазначити: В. Андрущенка, В. Вишневського, Л. Воронову, Т. Єфімемко, Ю. Іванова,
І. Крисоватого, М. Кучерявенка, І. Луніну, І. Лютого, П. Мельника, А. Соколовську,
Л. Тарангул, В. Тропіну, Л. Шаблисту, С. Юрія та інших.

Також суттєвий вплив на з’ясування проблем, що стосувались аналізу суб’єктного складу
учасників податкових правовідносин, мали дослідження О. М. Бандурки, Я. О. Берназюк,
А. В. Бризгаліна, Д. В. Вінницького, М. П. Кучерявенка, О. Ф. Мазурик, О. П. Орлюк,
М. О. Перепелиці та інших вчених.

Проте із урахуванням наукових праць вищевказаних вчених ключовим залишається
дослідження повного суб’єктного складу учасників податкових правовідносин відповідно до
реалій сьогодення, що сприятиме подальшим теоретичним розробкам та впровадженню
отриманих результатів у законотворчу діяльність.

У цій статті спробуємо надати деталізовану класифікацію суб’єктів податкових
правовідносин та запропонувати власне (авторське) визначення поняття «суб’єкт податкових
правовідносин».

Метою статті є визначення кола суб’єктів податкових відносин, їх аналіз й характеристика
правового статусу, а також визначення функцій, які вони виконують у процесі адміністрування
податків і зборів.

Слід зазначити, що наука фінансового права визначає податкові правовідносини як
специфічний вид суспільно-економічних відносин, врегульованих правовими нормами.

Крім того, як справедливо вважає М. Кучерявенко, правовідносини пов’язані не тільки з
певними економічними відносинами. Податкові правовідносини досить прозоро визначають
свій економічний зміст, форми економічних механізмів податків і зборів, які регулюються
правом. Але правовідносини опосередковують й інші види суспільних відносин. Навряд чи
можна без податкових правовідносин уявити функціонування дієвих соціальних механізмів,
соціальні відносини, оскільки через оподаткування здійснюється як перерозподіл доходів між
різними верствами населення, так і формування фондів для фінансування соціальних програм.
Політичні відносини так само неможливо уявити без певних акцентів у фінансовій сфері,
передусім у галузі оподаткування. Саме тому важливо враховувати і зворотний вплив
податкових правовідносин на економічні, соціальні, політичні відносини [7, с. 96].

Податкові правовідносини можуть змінюватися під впливом: а) нормативних актів, за яких
норми права регулюють сферу податкових правовідносин; б) правосуб’єктних основ, що
характеризують здатність особи до участі у правовідносинах (досягнення віку тощо);



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

161

в) фактичних основ – власне, основ виникнення, зміни та припинення податкових
правовідносин, що ґрунтуються на юридичних фактах [7, с. 97].

Розвиток і зміст податкових правовідносин в Україні, їхній сучасний стан визначається
правовим регулюванням податкової системи держави, конкретних податкових та інших
обов’язкових платежів, з одного боку, та повноваженнями органів стягнення, зокрема
податкових органів, наданих їм законом, – з іншого.

Нині окреслення кола суб’єктів податкових правовідносин ускладнюється тим, що
законодавцем не закріплено визначення поняття «суб’єкт податкових правовідносин». При
цьому не існує єдиної думки з цього питання й у вчених. Також певні суперечки точаться
навколо ототожнення понять суб’єкт права й суб’єкт правовідносин.

Так, С. С. Алексєєв зазначає, що суб’єкт права – це особа, що володіє правосуб’єктністю,
тобто особа, потенційно (взагалі) здатна бути учасником правовідносин. А суб’єкт
правовідношення – це реальний учасник цих правових відносин [5, с. 140]. Вказана позиція
вченого заслуговує на увагу, однак найбільш аргументованою можна вважати позицію
Р. И. Халфіної. Остання, аналізуючи поняття суб’єкта права та суб’єкта правовідношення,
виділяє у правовідношенні більш вузьке поняття – учасник права і підкреслює, що, займаючись
дослідженням правовідношення як єдності форми і змісту, знаходимося тільки у сфері
дійсності, в області реалізації права. Тому в цьому випадку нас повинні цікавити не всі
потенційні можливості осіб, а їхні особливі властивості і якості, що визначають можливість
участі у правовідношенні [10, с. 115].

Отже, виходячи із вказаної позиції поняття учасника права вужче, ніж поняття суб’єкта
права. У свою чергу, вважаємо за необхідне погодитися з такою позицією.

Співвідношенню понять «суб’єкти податкового права» і «суб’єкти податкових
правовідносин» приділялася увага з боку інших учених у галузі фінансового права.

Зокрема, О. П. Орлюк вважає, що суб’єктами податкового права є особи, які володіють
правосуб’єктністю і потенційно здатні бути учасниками податкових правовідносин, а
суб’єктами податкових правовідносин є реальні учасники конкретних податкових
правовідносин [9, с. 67].

Аналогічної точки зору додержується й М. П. Кучерявенко, який стверджує, що суб’єктом
податкового права може бути будь-яка особа, поведінка якої регулюється нормами податкового
права і яка може виступати учасником податкових правовідносин, носієм суб’єктивних прав
і обов’язків [7, с. 70].

Отже, виходячи із вищезазначених наукових позицій цілком сміливо можна стверджувати,
що суб’єктом податкових правовідносин є суб’єкт податкового права, який реалізує свою
правосуб’єктність.

Традиційно у теорії фінансового права виділяють три групи суб’єктів податкових
правовідносин: державу (в особі представницьких органів, що приймають нормативно-правові
акти у сфері оподаткування), податкові (фіскальні) органи та платників податків [7, с. 46; 9,
с. 24; 10, с. 52].

Проте такий підхід, на нашу думку, не відображає індивідуальні особливості цієї категорії
у зв’язку із відсутністю конкретизації.

Більш конкретизовано визначається перелік суб’єктів податкових правовідносин у працях
Д. B. Вінницького. Автор виділяє такі види суб’єктів податкового права: 1) державні органи,
що включають: органи державної податкової (фіскальної) служби, митні та фінансові органи,
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органи казначейства, органи податкової міліції; 2) платники податків – фізичні та юридичні
особи (філії та представництва юридичних осіб); 3) особи, які сприяють сплаті податків, зборів,–
зобов’язані особи, від дій яких залежить належне виконання обов’язків і реалізація прав
уповноважених органів, або особи, які володіють інформацією про платника податків, що
необхідна для обчислення податків [6, с. 131].

Незважаючи на значну кількість наведених суб’єктів, цей перелік, на нашу думку, також не
може вважатися повним та правильним. По-перше, через те, що автор не наводить деталізацію
видових об’єктів класифікації. Тому спробуємо, взявши вищенаведену класифікацію за основу,
здобутки інших вчених та власні дослідження, у зазначеній сфері побудувати структуру
податкових відносин.

Усі суб’єкти податкових правовідносин мають відповідати таким критеріям: 1) бути
реальним учасником податкових правовідносин; 2) діяльність суб’єкта має знаходитись у
сфері регулювання норм податкового права; 3) нести податкові права й обов’язки та
реалізувати їх.

На нашу думку, основним суб’єктом у системі податкових правовідносин є держава в
особі Верховної Ради України, яка, згідно із статтею 92 Конституції України [1, с. 9], має виняткове
право встановлювати податки та збори. Наступним суб’єктом у переліку суб’єктів податкових
правовідносин є органи місцевого самоврядування, які в межах повноважень, визначених
Податковим кодексом України, самостійно вирішують питання щодо встановлення на своїй
території певних зборів та обрання розміру ставок їхнього справляння (плата за землю,
транспортний податок та ін.).

Далі логічно було б зазначити податкові (фіскальні) органи, але тут стикаємося із певною
проблемою, яка полягає у тому, що законодавець не визнає такої синтаксичної конструкції.

Раніше таке визначення зустрічалось у Законі України «Про систему оподаткування» [3],
що втратив чинність після прийняття Податкового кодексу України, але й там не надавалося
пояснення щодо того, які саме органи законодавець відносить до податкових. У Законі України
«Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними
цільовими фондами» (нині також втратив чинність) пояснювалось, що податковий орган – це
орган Державної податкової служби України [4]. Сьогодні відповідне словосполучення у статтях
законів, що при систематизації законодавства увійшли до Податкового кодексу України,
замінено на «контролюючі органи» й надано їхній винятковий перелік. Ними, згідно із
статтею 41 Податкового кодексу України, є центральний орган виконавчої влади та його
територіальні органи [2, с. 37].

Вважаємо цей підхід помилковим у зв’язку із нічим не обґрунтованою зміною концепції
та статусу, які простежуються сьогодні у загальній назві цих органів. Тобто нині, судячи з
назви, основною метою контролюючих органів постає контроль, що суперечить тим
демократичним прагненням, які намагається досягти наша держава, виходячи від стягнення
податків до їхньої добровільної сплати. Разом з тим зміна назви жодним чином не відобразилась
на покладених на ці органи державою спеціальних функцій та завдань.

Вичерпний перелік платників податків законодавець навів у ст. 15 Податкового кодексу
України. Аналіз цього переліку не виявив неузгодженостей, як не визвав заперечень і той
факт, що ці особи дійсно є суб’єктами податкових правовідносин.

Класична наука податкового права під суб’єктами, які сприяють сплаті податків і зборів,
розуміє зобов’язаних осіб, від дій яких залежить належне виконання обов’язків і реалізація
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прав уповноважених органів і платників податків, а також осіб, які володіють інформацією
про платника податків, що необхідна для обчислення податків [8, с. 71].

І тому пропонуємо відносити до суб’єктів податкових правовідносин податкових агентів
та інших осіб, які сприяють сплаті податків і зборів, оскільки такі особи своїми діями/
бездіяльністю також породжують правові наслідки та у разі вчинення порушень мають бути
притягнуті до відповідальності (наприклад, адміністративна справа № П/811/1717/16 – Єдиний
державний реєстр судових рішень).

Крім того, вважаємо за доцільне доповнити перелік суб’єктів податкових правовідносин
ще таким колом осіб, як «державні органи, що надають інформацію про платника податків,
необхідну для нарахування податків і зборів». Важлива роль цих органів полягає у поданні до
контролюючих органів інформації щодо кількості платників податків, розміру їхньої податкової
бази, наявності пільг тощо. До цього належать всі органи (крім банків і фінансових установ),
що видають відповідні свідоцтва (ліцензії, дозволи, квитки тощо) й ведуть спеціальний облік
таких платників податків та/або вирішують питання щодо надання пільг.

Найвагомішу позицію серед осіб, від дій яких залежить належне виконання обов’язків і
реалізація прав платників податків, мають посісти банки. На них державою покладено обов’язок
щодо перерахування обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів,
здійснення певних контрольних функції у сфері податкових правовідносин тощо (наприклад,
адміністративна справа № П/811/139/17).

На підставі проведеного дослідження пропонуємо закріпити в Податковому кодексі України
деталізовану систему суб’єктів податкових правовідносин. На нашу думку, вона має включати
в себе:

– державу в особі органу законодавчої влади, який встановлює податки та збори, порядок
їхнього адміністрування (Верховна Рада України);

– органи місцевого самоврядування, які в межах повноважень, визначених Податковим
кодексом України, самостійно вирішують питання щодо встановлення на своїй території певних
зборів та обрання розміру ставок їхнього справляння;

– державні контролюючі органи у галузі податків: а) органи Державної фіскальної служби
України; б) митні органи;

– платників податків: а) фізичні особи (резиденти і нерезиденти України); б) юридичні
особи (резиденти і нерезиденти України) та їхні відокремлені підрозділи;

– особи, які сприяють сплаті податків і зборів: а) банки; б) податкові агенти; в) державні
органи, що надають інформацію про платника податків, необхідну для нарахування податків
і зборів.

При цьому перспективним напрямом подальших досліджень у цій сфері стане визначення
правового статусу вищеперелічених суб’єктів податкових правовідносин.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Статтю присвячено розвитку декларування доходів фізичних осіб у напрямі

запровадження загальнообов’язкового декларування в Україні. Проаналізовано досвід інших
держав щодо запровадження загальнообов’язкового декларування та його подальшого
розвитку. Встановлено, що неврегульованість правового режиму інформації, яка
міститься в податкових деклараціях, порушує права декларанта. Визначено умови,
дотримання яких дозволить реалізувати загальнообов’язкове декларування в Україні.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, декларування, загальнообов’язкове
декларування, попередньо заповнені декларації, податкова таємниця.

Статья посвящена развитию декларирования доходов физических лиц в направлении
введения общеобязательного декларирования в Украине. Проанализирован опыт других
государств по введению обязательного декларирования и его дальнейшего развития.
Установлено, что неурегулированность правового режима информации, которая
содержится в налоговых декларациях, нарушает права декларанта. Определены условия,
соблюдение которых позволит реализовать общеобязательное декларирование в Украине.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, декларирование, общеобязательное
декларирования, предварительно заполненные декларации, налоговая тайна.

The article is devoted to the development of declaration of personal income, namely the
introduction of compulsory declaration in Ukraine. The experience of other countries in the
introduction of compulsory declaration and its further development was analyzed. It was
established that inaccurate legal regime of the information contained in tax returns violates the
rights of the declarant. The conditions compliance with which will provide realization of the
compulsory declaration of Ukraine were determined.

Keywords: personal income tax, declaration, compulsory declaration, tax secrecy.

Загальне декларування громадян застосовується в багатьох країнах світу, зокрема в США,
Німеччині, Франції, Швейцарії, Італії, Данії, Фінляндії, Швеції, Австралії, Новій Зеландії,
Сінгапурі, Чилі. Усі ці країни мають свої підходи до вирішення питання отримання та перевірки
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податкових декларацій від майже всього населення. Тут можливо і обмеження кола осіб, які
обов’язково подають декларацію певними майновими рамками чи за видом доходів (що є
доволі складно), або шляхом реалізації науково-технічного прогресу в оподаткуванні
(електронні сервіси, попередньо заповнені декларації тощо).

На думку А. Кансеітової, перевагами загальнообов’язкового декларування доходів фізичних
осіб є:

1) підвищення податкової культури;
2) більш ефективне використання податкових відрахувань та пільг;
3) стимулювання підвищення якості роботи працівників податкових органів, оскільки

платники точно знатимуть суму перерахованих ними податків і вимагатимуть якіснішого
обслуговування;

4) скорочення тіньових грошових потоків (відмова від «сірих» зарплат);
5) збільшення податкових надходжень у бюджет;
6) прозорість податкових надходжень і протидія тіньовій економіці, зменшення корупції;
7) розвиток безготівкових розрахунків;
8) збільшення ефективності кримінальних розслідувань.
Серед негативних аспектів вбачається необхідність проведення додаткової легалізації

фінансових ресурсів та майна [1, с. 118].
Оцінюючи перспективу України як країни, де проживає близько 40 млн людей, неможливо

не зазначити, що реалізація загальнообов’язкового декларування тут прямо пов’язана з
розвитком електронного декларування доходів фізичних осіб. Так, у 2015 році, за даними
Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України), через централізовану систему
опрацьовано майже 284 млн документів, надісланих платниками в електронному вигляді, що
утричі більше, ніж у 2014 році – 88 млн документів [2, с. 73], проте вбачається, що серед цих
документів декларацій з податку на доходи фізичних осіб не більше одного мільйона. Попередня
думка базується на тому, що станом на 01.01.2016 на обліку в органах ДФС України перебуває
2,14 млн фізичних осіб – підприємців, у т.ч. 220 тис. платників ПДВ. У Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків зареєстровано 44,1 млн осіб, із них 639,2 тис. – іноземці
[2, с. 72]. Існує законодавча вимога лише щодо подання декларацій з ПДВ в електронному
вигляді (із 220 тис. фізичних осіб є і відсоток платників єдиного податку, які в об’єкт нашого
дослідження не входять). Ситуацію має виправити порядок щодо ведення фізичними особами-
підприємцями в електронному форматі книг обліку доходів і витрат. Так, платники при
отриманні електронного ключа матимуть можливість в електронному форматі вести книгу
та автоматично заповнювати на підставі даних книги податкову звітність, яку необхідно
направляти в онлайн-режимі до органу ДФС України [3]. Останні зміни, що були внесені до
Податкового кодексу України, додатково врегульовують можливості використання
електронного кабінету платника податків та накладають заборону контролюючим органам в
односторонньому порядку розривати договори про прийняття документації платників
податків в електронному вигляді.

За показниками 2012 року, К. І. Швабій зазначав, що число фізичних осіб, які подають
декларацію про майновий стан та доходи, становило лише 4 % від зайнятого населення України
[4, с. 256]. Тоді було подано 667 тис. таких декларацій. За результатами декларування 2016 року
(з 01.01.2015 до 31.12.2015), було подано вже 554 тис. осіб. Порівняно з попереднім роком
кількість поданих декларацій збільшилася на 40 тис. осіб [5]. Загальна сума задекларованого у
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2016 році доходу становить 49,4 млрд грн, державна скарбниця отримала 1,48 млрд грн податку
на доходи фізичних осіб. Доходи понад 1 млн грн задекларували 4 684 особи. Сума
задекларованого доходу таких громадян становить 24,6 млрд грн, податкові зобов’язання до
сплати з податку на доходи фізичних осіб визначені в сумі 685,4 млн грн. Таким чином, можна
стверджувати про зменшення кількості фізичних осіб, які подають податкові декларації. Разом
з тим з’явився потенціал для розширення бази оподаткування за рахунок доходів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подали
133 944 електронні антикорупційні декларації [6]. Такі особи отримали електронні ключі і
можуть брати участь також і в загальнообов’язковому декларуванні. Крім того, з 2017 року
електронні антикорупційні декларації зобов’язані будуть подавати навіть завідувачі кафедр
державних ВНЗ.

Казахстан збирається здійснити перехід до загальнообов’язкового декларування всіх
громадян у 2017 році [7]. Цей перехід буде проведено в п’ять етапів, починаючи з 2010 року. За
сім років має бути розроблено методичну основу, налагоджено сервіс подання та обробки
звітності, розроблено законодавчу базу, в 2014 році буде проведено декларування доходів
державними службовцями. Цікавим моментом є проведення декларування в два етапи. На
першому етапі в 2016 році подаються початкові декларації для формування й актуалізації баз
даних, а з 2017 року буде запроваджено загальний контроль доходів і майна фізичних осіб
[8, с. 476]. Проте за останніми даними перший етап загальнообов’язкового декларування має
початися з 1 січня 2017 року державними службовцями та працівниками державних
підприємств, а вже з 01.01.2020 всіма громадянами Казахстану [9].

Розвитку електронних сервісів для платників податків та автоматизації податкового
адміністрування щодо подання податкових е-декларацій та е-платежів приділяється значна
увага на рівні міжнародних організацій, зокрема як ОECD та ІОTA [10], так і науковців [11]. В
останньому звіті ОECD, присвяченому розвитку податкових адміністрацій, зазначено, що
95 % з 56 досліджуваних країн використовують електронні сервіси для подання податкових
декларацій [12, с. 244]. Наприклад, Данія займає лідируючі позиції з розвитку електронного
урядування і використання електронних сервісів для платників податків у Європейському
Союзі [13, с. 4] та серед країн ОECD. Додатково слід зазначити, що 2/3 країн ОECD досягнули
рівня 75 % і більше подання податкових декларацій в електронному вигляді (США – 83 %,
Великобританія – 85 %, Італія – 100 %, Данія – 98 %, Чилі – 99 %, Туреччина – 99 %, Мексика –
99 %) [12, с. 251].

Подібні сервіси також розвиваються в Україні та країнах СНД, крім попередньо заповнених
декларацій. Подання попередньо заповнених декларацій не одного разу було об’єктом в
аналітичних матеріалах ОECD, зокрема «Tax Admіnіstratіоn 2015: Cоmparatіve Іnfоrmatіоn оn
ОECD and Оther Advanced and Emergіng Ecоnоmіes» [12, с. 244]. Щонайменше 40 % країн
ОECD використовують «попередньо заповнені декларації». Багато з країн заявляють
впровадження попередньо заповнених декларацій у своїх стратегічних цілях розвитку
електронних податкових сервісів (Греція, Угорщина, Польща, Литва, Індія, Південно-
Африканська Республіка). У найбільш досконалому вигляді попередньо заповнені декларації
використовуються в Данії, Норвегії, Швеції. У цих країнах більше 90 % податкових декларацій
фізичні особи подають в електронному вигляді, а попередньо заповнені декларації отримують
100 % платників податків, з яких повністю заповнені 60–80 % платників податків.
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Попереднє заповнення декларацій полягає у використанні податковими органами
інформації, отриманої з різних джерел (зібрана безпосередньо податковими органами, від
суб’єктів господарювання, фондів соціального страхування, поданої платником особисто)
для заповнення полів податкової декларації, яка є доступною для перевірки платниками
податків. Так, наприклад, у Норвегії 83 % платників, які отримали попередньо заповнені
декларації, із загального числа найманих працівників та пенсіонерів повертали декларації без
жодних зауважень до їхнього змісту [14, c. 42]. Залежно від налагодженості роботи електронних
сервісів такі декларації можуть бути електронними або паперовими, від повноти інформації
в них повністю або частково заповнені декларації. Повністю заповнені декларації у
Скандинавських країнах приймаються за замовчуванням як такі, що подані платником податку,
навіть якщо податковий орган не отримав підтвердження. Натомість частково заповнені
декларації потребують внесення додаткової інформації та її підтвердження. Слід зазначити,
що в Данії немає штрафів за невчасне подання податкових декларацій, а подана пізніше
декларація вважатиметься уточнюючою. Загалом частково попередньо заповнена податкова
декларація є проміжною ланкою в еволюції декларування від загальнообов’язкового до
повністю попередньо заповнених податкових декларацій. Це можливо побачити на прикладі
еволюції попередньо заповнених декларацій в Данії, яка розпочалася з частково попередньо
заповнених податкових декларацій у паперовому вигляді 1988 року [15, с. 243].

Попередньо заповнені декларації в багатьох країнах доступні тільки у частково заповненому
вигляді (Австралія, Естонія, Португалія, Малайзія та ін.).

З огляду на інформацію ОECD, з раніше згаданих звітів існує динаміка зменшення відсотка
попередньо заповнених декларацій із збільшенням кількості осіб, які подають е-декларації, що
пояснюється тим, що такі особи раніше не подавали податкові декларації і про них немає
необхідного обсягу інформації.

Подання декларацій в електронному вигляді потребує належних заходів захисту інформації,
яка в них міститься. ІОTA визначає шість рівнів захисту інформації при електронній подачі
звітності та доступі до податкових сервісів [10, с. 38]. Для підтвердження даних декларації в
електронному вигляді та забезпечення безпеки інформації від третіх осіб застосовуються такі
способи:

– електронний цифровий підпис;
– спеціальний ПІН-код, який видається податковим органом;
– код з декларації платника податку за попередній звітний період (у США) [16];
– застосування універсального коду доступу до всіх сервісів, які надаються державою;
– комбінація з двох і більше способів захисту.
У сучасний період є ряд країн, таких як Швеція, Норвегія, Франція, Італія [17, с. 223; 18, с. 23],

в яких реалізовується принцип «публічності оподаткування». Це є ще одним з напрямів
удосконалення декларування доходів фізичних осіб у рамках загальнообов’язкового
декларування. Цей принцип розуміється як обов’язок влади, що слідує з публічності діяльності
держави в частині, зачіпаючій основні права та свободи громадян [19, с. 244]. Правовою
природою існування принципу публічності оподаткування в цих країнах є конституційне
право кожного на ознайомлення з документами і матеріалами державної влади, які
безпосередньо зачіпають його свободи. Обов’язок зі сплати податку носить публічно-правовий
характер, а отже, його невиконання окремим громадянином порушує права та інтереси інших
громадян, тому всі платники податків мають право контролювати виконання кожним його
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обов’язків зі сплати податків. На основі цього деяка податкова інформація, перелік якої суворо
регламентовано, розглядається як інформація, що зачіпає інтереси всіх громадян і визнається
загальнодоступною та публічною.

Така позиція є досить зручною для здійснення контролю за декларуванням, адже він
здійснюється не лише податковими органами, а й усіма громадянами, що при незначних
затратах податкової адміністрації підвищує коефіцієнт ефективності виявлення ухилення від
сплати податків.

В Україні правовий режим податкової інформації регулюється Конституцією України,
ПК України та Законом України «Про захист персональних даних». Крім того, усі українські
підприємства зобов’язані при реєстрації вказувати реального бенефіціарного власника
підприємства. Так, відповідно до Конституції України громадяни України мають право на
захист особистого життя, що включає листування, сімейні відносини, стан здоров’я та ін.
Разом з тим положення основного закону вимагають прозорості у діяльності держави з приводу
формування та витрачання коштів бюджету, куди безпосередньо входять і податкові доходи
бюджету.

Варто зазначити, що в ПК України відсутнє поняття «податкова таємниця». ПК Молдови
надає таке визначення: «Податкова таємниця – це будь-яка інформація, якою володіє орган,
який здійснює повноваження з податкового адміністрування, в тому числі інформація про
платника податків, що становить комерційну таємницю, за винятком відомостей про
порушення податкового законодавства». У Киргизії податкову таємницю становлять будь-які
отримані органом податкової служби або його посадовою особою відомості про платника
податків, за винятком відомостей:

1) про реквізити платника податків (найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника
податків, адреса), а також про ідентифікаційний номер платника податків;

2) про реєстрацію платника податку як платника податку на додану вартість;
3) про рахунки-фактури з податку на додану вартість і марки акцизного збору;
4) про суму податкової заборгованості, визнаної платником податків;
5) про порушення платником податків податкового законодавства Киргизької Республіки

і заходи відповідальності за ці порушення, встановлені набрав чинності рішенням суду або
визнані платником податків;

6) про фактичні вироблені податкові платежі на користь державного бюджету юридичними
особами.

Подібне визначення є і в ПК Казахстану. В Україні натомість присутнє визначення
«податкова інформація». Сама можливість передачі податкової інформації, яка не є
«банківською таємницею», належить до дискреційних повноважень контролюючого органу.
А це означає, що контролюючий орган вирішує питання про можливість надання податкової
інформації тертім особам на власний розсуд, якщо інше не передбачено законом. В Україні
інформація в ДРФО зберігається протягом усього життя фізичної особи та 75 років після його
смерті.

У російській правовій науці розмежовуються поняття «таємниця» та «конфіденційна
інформація». У першому випадку наголошується на тому, що поняття «таємниця» має
абсолютно закритий характер. А поняття «конфіденційна інформація» має обмежений доступ
[20, с. 16]. Відповідно до ст. 84 і ст. 102 ПК Російської Федерації відомості про платника податків
з моменту постановки на облік у податковому органі є податковою таємницею, яка не підлягає
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розголошенню податковими органами, їхніми посадовими особами, за винятком випадків,
передбачених федеральним законом.

Постає питання неврегульованості ПК України правового режиму інформації, що міститься
в податковій декларації. Така інформація не є конфіденційною, не є комерційною таємницею,
а статус її як службової не захищає особу від втручання в особисте життя третіх осіб. ПК
України визначає інформацію з обмеженим доступом лише інформацію з ДРФО. До такої
інформації також належать дані про майновий стан та об’єкти оподаткування, але знову ж
таки обмін цією інформацією лежить у дискреційних повноваженнях керівника
контролюючого органу. Так, персональні дані з ДРФО третій особі не надаються, якщо
зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання
вимог Закону України № 2297 або неспроможна їх забезпечити. Без згоди фізичної особи –
платника податків її персональні дані можуть передаватися, коли передача персональних даних
прямо передбачена законом України і лише в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини:

– органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України, Антимонопольного комітету України на їхню письмову вимогу щодо персональних
даних фізичної особи з ДРФО за конкретний проміжок часу;

– центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, на його запит щодо персональних даних з ДРФО;

– органам державної виконавчої служби на їхню письмову вимогу з питань виконання
рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню, відповідно до Закону України
«Про виконавче провадження», щодо персональних даних фізичної особи з ДРФО.

Отже, контролюючий орган не зможе скористатися відмовою у наданні інформації з
декларації платника податку, використовуючи поняття «податкова таємниця», чи застосувати
до такої інформації поняття «службова таємниця».

Для успішної реалізації загальнообов’язкового декларування виходячи з досвіду країн
СНД та країн ОЄСР необхідно:

– затвердити стратегію розвитку податкових органів, в якій передбачити перехід на
електронне урядування, розвиток електронних сервісів для платників податків, запровадження
загальнообов’язкового декларування доходів та витрат з переходом до запровадженням
частково попередньо заповнених декларацій, а далі – повністю заповнених декларацій;

– забезпечити на законодавчому рівні захист інформації платників податків в електронних
сервісах податкових органів та можливість надання інформації іншим державним органам
винятково за рішенням суду, крім випадків, коли податковим органам стали відомі факти явно
злочинної діяльності платника податків (відмивання коштів від торгівлі людьми, тероризму,
наркоторгівлі, корупції), і підлягає обов’язковому повідомленню уповноваженим органам;

– відмінити відповідальність за порушення строків подання декларації, якщо вона подається
в електронному вигляді;

– запровадження інституту податкових консультантів.
На нашу думку, не потрібно очікувати рівня подання декларацій в електронному вигляді

до 80 % і більше, щоб розпочати запровадження таких сервісів. Про це також свідчить практика
країн ОЄСР. Достатньо буде провести диференціацію груп населення і визначити поетапне
запровадження загальнообов’язкового декларування з паралельним розвитком електронних
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сервісів, які повинні бути наповнені абсолютно всіма адміністративними послугами, які
надають податкові органи, та всією інформацією щодо платника податків, яка міститься у
податкових базах даних.
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК:
ВИМОГА ЧАСУ ЯК ПРАВОВА НЕОБХІДНІСТЬ

ЧИ ПОЛІТИЧНА ЗАБАГАНКА
Стаття присвячена аналізу кримінальних проступків та їхнього нормативно-правового

закріплення. Проаналізовано сутність та основні характеристики кримінальних
проступків. Зроблено висновок про доцільність прийняття Кодексу кримінальних
проступків.

Ключові слова: кримінальний проступок, злочин, правопорушення, кримінальна
відповідальність.

Статья посвящена анализу уголовных проступков и их нормативно-правового
закрепления. Проанализированы сущность и основные характеристики уголовных
проступков. Сделан вывод о целесообразности принятия Кодекса уголовных проступков.

Ключевые слова: уголовный проступок, преступление, правонарушение, уголовная
ответственность.

The article is devoted to the analysis of criminal offenses and their legal and regulatory
fixing. The essence and main characteristics of criminal offenses are analyzed. The conclusion is
made about the expediency of adopting the Code of Criminal Offenses.

Keywords: criminal offense, crime, offense, criminal responsibility.

На шляху до становлення України як європейської держави постало питання гуманізації
кримінальної юстиції. Гуманізація передбачається через запровадження нових інститутів у
вітчизняне законодавство, зокрема такого, як кримінальний проступок, основне завдання
якого полягає у мінімізації криміналізації суспільства. Але разом з тим переважна більшість
поглядів науковців схиляється до протилежного, а саме, що введення інституту кримінального
проступку призведе до масової криміналізації суспільства [1].

© Топчій В. В., 2017
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Ухвалення у 2001 році нового Кримінального кодексу України (далі – КК України) дозволило
суттєво оновити кримінальне законодавство і привести його у відповідність до нових суспільних
реалій. Внесення змін до кодексу на підставі законів України від 15 квітня 2008 року «Про
внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо
гуманізації кримінальної відповідальності», від 15 листопада 2011 року «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у
сфері господарської діяльності» стало продовження політики гуманізації кримінального права.
У руслі цієї політики підготовлений і проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту кримінальних проступків».

На думку більшості науковців, кримінальний проступок – це діяння, за яке передбачене
покарання у виді арешту на строк не більше шести місяців, обмеження волі на строк до двох
років або інше, більш м’яке покарання, за винятком основного покарання у виді штрафу в
розмірі понад тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян [2].

В адміністративному праві теж є свої проступки як протиправна, винна дія чи бездіяльність,
яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян,
встановлений порядок управління, за яке законодавством передбачена адміністративна
відповідальність (ст. 10 КпАП).

Також визначають адміністративний проступок як порушення загальнообов’язкових вимог
громадянами, посадовими особами, незалежно від їхнього положення та службової
підпорядкованості. Відповідальність за адміністративний проступок накладається певним
законом спеціальними органами, а не вищою посадовою особою чи органом за
підпорядкованістю. Видами адміністративних стягнень за досконалий адміністративний
проступок є: попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт, конфіскація
предмета, що був знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного
правопорушення.

Класифікація адміністративних проступків – це їхній розподіл згідно з конкретно
визначеними ознаками, притаманними окремим проступкам та їхнім групам, і навпаки,
відсутнім у інших деліктів (проступків). Це перш за все необхідно:

а) для визначення цілісності структури адміністративно карних протиправних дій;
б) для визначення та опису адміністративно карних дій, які переслідуються різними

органами, що уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки;
в) визначення і фактичне визнання органічних зв’язків між окремими елементами єдиної

структури (сукупність адміністративних проступків, підвідомчих різним органам), які
забезпечують упорядкованість системи деліктів, що знаходяться у сфері функціональних
обов’язків цих органів;

г) об’єктивування окремих блоків адміністративних проступків у межах чітких
функціональних характеристик.

Враховуючи те, що різноманітність адміністративних проступків досить велика, не існує
єдиного критерію класифікації адміністративних проступків.

Засновуючись на чинному законодавстві, ми бачимо, що КУпАП поділяє адміністративні
проступки залежно від родового об’єкта посягання: вони перелічені у главах 5–15 Особливої
частини КУпАП України [3].
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Як бачимо, вже є певна регламентація і законодавче закріплення проступку в
адміністративному праві. Отже, необхідно враховувати положення про адміністративні
проступки при визначенні кримінальних проступків.

Положення проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо запровадження інституту кримінальних проступків» ґрунтуються на Концепції
реформування кримінальної юстиції України, затвердженій Указом Президента України від
8 квітня 2008 року № 311.

Під час підготовки проекту були враховані положення Конвенції про захист прав людини й
основоположних свобод, відповідні вимоги Європейського суду з прав людини, досвід країн
Західної Європи (ФРН, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Голландія, Італія, Іспанія) і Східної
Європи (Естонія, Литва, Латвія, Польща, Словаччина) [4].

Наступним постає питання у розробленні та реалізації ефективного механізму
впровадження інституту кримінальних проступків у національне законодавство, а саме у
визначенні єдиного та обґрунтованого підходу до правової природи кримінального проступку,
класифікації кримінально-караних діянь (кримінальних правопорушень) та раціоналізації
заходів кримінально-правового реагування за вчинення кримінальних проступків зокрема та
визначених видів кримінальних правопорушень у цілому.

Кримінальним проступком пропонується вважати дії, за які передбачено покарання у
вигляді арешту на термін не більше шести місяців або обмеження волі на термін до двох років.
Усього до провини можуть віднести 30 статей Кримінального кодексу України, зокрема ст. 125
(«умисне легке тілесне ушкодження»), ч. 1 ст. 185 («крадіжка»), ч. 1 ст. 186 («грабіж») і ч. 1
ст. 309 («незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту»).
При цьому особи, які вчинили кримінальний проступок, не вважатимуться судимими, а осіб,
які вчинили таке правопорушення вперше і розкаялися, пропонується звільняти від
відповідальності. На думку пана Малишева, це сприятиме декриміналізація злочинів, пов’язаних
з позбавленням волі. Також Володимир Малишев у своєму законопроекті пропонує
пом’якшити відповідальність за правопорушення у сфері виборчого законодавства. Так, за
порушення ст. 159 КК України («порушення таємниці голосування») передбачається зниження
обмеження волі від трьох до двох років. А за невиплату зарплати пропонується карати
обмеженням волі на строк до двох років замість позбавлення волі на такий же термін, як зараз.
Варто зазначити, що раніше поняття «кримінальний проступок» пропонував ввести ще екс-
президент Віктор Ющенко, який у 2008 році затвердив концепцію реформування кримінальної
юстиції. Пан Ющенко тоді пропонував створити окремий Кодекс про кримінальні проступки.
Пізніше, у 2012 році, кілька народних депутатів внесли до Верховної Ради України законопроект
про введення у КК України поняття «кримінальні проступки». Проте потім законопроект був
відкликаний [5].

За статистичною інформацією, лише торік слідчими закінчено розслідування у майже
220 тис. кримінальних проваджень. При цьому із загальної кількості розслідуваних злочинів
тяжкі та особливо тяжкі становлять лише чверть. Одночасно некваліфіковані крадіжки,
шахрайства (ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України) та легкі тілесні ушкодження
(ст. 125 КК України) сягають майже 40 %. Це все призводить до того, що замість розслідування
тяжких та особливо тяжких злочинів слідчі змушені займатися досудовим розслідуванням
правопорушень, які не становлять значної суспільної небезпеки, що жодним чином не
відповідає ідеології нового КПК України [6].
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Професор П. Л. Фріс відмічає: «Зараз не можна категорично стверджувати, які конкретно
діяння слід віднести до караних провин (кримінальних проступків). Для того щоб визначити
їхнє коло, потрібно здійснити відповідні дослідження. Необхідно визначити межу, яка відділяє
злочин від карної провини, а вже після цього здійснювати структурування карних
правопорушень на злочини і карні проступки (провини)» [7, с. 190].

Також висловлює свою думку доктор юридичних наук М. І. Хавронюк щодо позиції про
форму нормативного закріплення інституту кримінального проступку. Як відомо, на сьогодні
існує декілька точок зору з цього приводу:

– створення самостійного Кодексу кримінальних проступків;
– виділення групи кримінальних проступків у системі чинного Кримінального кодексу

України.
Вбачається, що найбільш логічним було б створення самостійного Кодексу кримінальних

проступків. Шлях розміщення їх у чинному КК України не може бути визнаний оптимальним,
оскільки вимагав би суттєвої і невиправданої ревізії КК України, створив би плутанину у
структурі його норм та інститутів. Одночасно, як уже зазначалося, це призвело б до
невиправданої криміналізації значного масиву діянь, що негативно відбилось би на
криміногенну ситуацію в суспільстві, штучно збільшило б статистичні показники, що без
сумніву створило б негативне уявлення про політичну ситуацію в країні [8].

Також автори законопроекту про кримінальні проступки пропонують відмовитись від
такої фундаментальної категорії кримінального права, як «суспільна небезпечність»,
замінивши її поняттям «кримінальна протиправність». У пояснювальній записці до
законопроекту зазначено, що в тексті цього документа «виключено будь-які згадки про
«суспільну небезпечність» («суспільну небезпеку») злочину чи кримінального
правопорушення взагалі – як малозрозумілу наукову абстракцію, що за десятиріччя свого
існування у радянському і пострадянському просторі не довела свого практичного
значення» [9].

Досліджуючи загальні та спеціальні питання впровадження категорії проступку у
кримінальне законодавство України, М. М. Дмитрук пропонує кримінальне правопорушення
за тяжкістю поділяти на кримінальні проступки, злочини, тяжкі злочини та особливо тяжкі
злочини. Склад кримінального правопорушення розглядає як єдину підставу кримінальної
відповідальності за вчинення кримінального проступку та злочину. Доводить, що кримінальні
проступки не повинні тягти судимість [10, с. 11].

В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Пономаренко у наукових публікація висловлюють сумнів щодо
підтримки такого рішення, бо вважають його здатним (у разі прийняття) повністю зруйнувати
існуючу систему кримінального права та спричинити різні негативні наслідки на практиці.
Науковці вказують, що на початку пояснювальної записки до законопроекту зазначено: «В
основу... реформування мають бути покладені багатовікові національні традиції
правотворення і судівництва, положення вітчизняного права, … які пройшли перевірку часом
і виправдані практикою, прогресивні інститути правових систем держав Європейського Союзу,
норми міжнародного права». Проте текст проекту повністю суперечить цим принциповим
положенням, зокрема, у частині відмови авторів від суспільної небезпечності (суспільної
небезпеки) у кримінальному законодавстві, яке є суспільним і науковим здобутком, а не
надбанням радянських або пострадянських часів... [11].
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В. А. Мисливий у доповіді «Реформування кримінального права: крок вперед, два назад?»
зазначає, що нове кримінальне законодавство не завжди демонструє достатню стабільність. У
сучасних умовах його норми стають предметом не завжди очікуваних процесів криміналізації /
декриміналізації та пеналізації / депеналізації. Посилення впливу кримінального права й
водночас кроки з його гуманізації, вибіркове сумнівне заощадження кримінальної репресії
часто засвідчують ігнорування правових засад юридичної науки, що обумовлюється різними
факторами: лобіюванням економічних і соціальних інтересів певних угруповань, виконанням
передвиборчих обіцянок, політичною і корпоративною зацікавленістю законодавців не на
користь широких верств суспільства тощо. З цього приводу згадується лозунг марксизму:
«Закон – засіб політичний».

Приклади принципових недоліків кримінальної політики хаотичного внесення змін і
доповнень до Кримінального кодексу України наводить і В. В. Антипов:

1. Відсутність наукового супроводження розробки та розгляду законопроектів призводить
до неочікуваних ефектів.

Прикладом може слугувати волюнтаристична зміна редакції приміток до ст. 364 КК України,
внаслідок чого відбулась фактична декриміналізація ряду діянь, яка жодним чином не пов’язана
із втратою їхньої суспільної небезпечності.

2. Законодавець став на шлях використання глибоко порочного принципу: «Якщо в
економіці чи в інших галузях суспільного життя виникла якась проблема, то вирішити її можна
доповненням Кримінального кодексу України новою статтею». Як результат, порушується
принцип економії кримінальної репресії, Кримінальний кодекс України захаращується
«мертвими» нормами.

Наприклад, існує проблема – треба захищати життя журналістів. Замість кропіткої роботи
щодо підсилення авторитету працівників органів масової інформації, забезпечення розкриття
вчинених проти них посягань, підвищення рівня об’єктивності журналістських розслідувань
та публікацій тощо влада пішла найпростішим шляхом.

У травні 2015 р. для «посилення відповідальності» доповнили Кримінальний кодекс України
спеціальною статтею 348-1 «Посягання на життя журналіста» (санкція – позбавлення волі на
строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі). До цього судова практика
ніколи не мала проблем з кримінально-правовою оцінкою посягань на життя журналістів.
Такі діяння кваліфікувалися за пунктом 8 частини 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство
особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або
громадського обов’язку» (санкція – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
або довічне позбавленням волі).

Що змінило доповнення КК України статтею про спеціальну відповідальність за посягання
на життя журналістів? По-перше, порівняння санкцій вказаних статей норм свідчить, що
стосовно мінімального розміру можливого покарання відбулось не посилення, а послаблення
відповідальності. По-друге, станом на 12.02.2017 Єдиний державний реєстр судових рішень не
містить жодного вироку за цією статтею. І таке проглядається стосовно значної кількості
нових статей Особливої частини Кримінального кодексу України, зазначає науковець. Так, за
даними «Єдиного звіту про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2016 року»,
жодного впровадження у 2016 році не було зареєстровано за статтями 223-2, 232-1, 232-2,
265-1, 298-1, 321-2, 348-1, 349-1, 365-1 КК України [12].
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Іноді кримінальне право стає заручником пошуку новел у споріднених галузях права,
зокрема Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, який, будучи за суттю
процедурним буттям кримінально-правових норм, фактично змінює окремі положення
сучасної доктрини кримінального права. Зокрема, це – положення щодо кримінальних
правопорушень та їх розмежування на злочини та кримінальні проступки [13].

При цьому підкреслимо, що зазначені пропозиції не можна вважати реформаторськими,
оскільки вони, незважаючи на певну модернізацію, лише повертають вітчизняне кримінальне
право на два кроки назад до минувшої спадщини, адже поділ кримінально караних діянь на
злочини і проступки добре відомий законодавству Російської імперії, зокрема Уложенню про
покарання кримінальні та виправні 1845 року [14].

Як зазначають автори і прихильники кримінального проступку, прийняття проекту закону
приведе законодавство України у відповідність до практики Європейського суду з прав людини
з урахуванням досвіду країн Західної і Східної Європи.

Розробники КПК України створили передумови для реалізації європейських принципів і
гарантій дотримання прав людини, а також подальшої гуманізації кримінальної відповідальності.

Отже, метою створення цього інституту є гуманізація кримінального права відповідно до
європейських стандартів. Науковці пропонують певні адміністративні проступки, які не мають
управлінського характеру, перевести у категорію кримінальних проступків. Відповідно до
цього поняття кримінальні проступки включатимуть у себе частину адміністративних
проступків та злочини невеликої тяжкості.

Але є незрозумілим послідовність введення поняття «кримінальний проступок» у
законодавство України. Спочатку визначили процедуру розслідування цього правопорушення,
тобто процесуальну сторону, проте не визначили, що саме являє собою кримінальний
проступок, а саме матеріальну сторону. А тому на цей момент виникла парадоксальна
ситуація. Існує процедура розслідування кримінального проступку, але не визначено, що це
таке та чим регулюється.

Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, якщо і постала необхідність впровадження
кримінального проступку, то найбільш виваженим та доцільним було б створення
самостійного Кодексу кримінальних проступків.
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КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВЧЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ  НЕГАТИВНИМ

ФАКТОРАМ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
У цій статті досліджується сучасне зарубіжне кримінальне законодавство, що

містить у собі спеціальні склади насильницьких злочинів, вчинених проти сімейного
оточення, та національне кримінологічне законодавче забезпечення протидії негативних
факторів сімейних відносин, яке розвивається як складова частина загального
кримінологічного законодавства,  що у цей час міститься в різних галузях права –
житлового, сімейного та кримінального.

Ключові слова: злочин, насильство, кримінологія.

В этой статье исследуется современное зарубежное уголовное законодательство,
включает в себя специальные составы насильственных преступлений, совершенных против
семейного окружения, и национальное криминологическое законодательное обеспечение
противодействия негативных факторов семейных отношений, которое развивается как
составная часть общего криминологического законодательства, в настоящее время
содержится в различных отраслях права – жилищного, семейного и уголовного.

Ключевые слова: преступление, насилие, криминология.

This article examines modern foreign criminal legislation includes special warehouses violent
crimes committed against family environment and national criminological legislative support
to counter the negative factors of family relationships that developed as part of the general
criminological legislation that is currently contained in various sectors law – housing, family
and criminal.

Keywords: crime, violence, criminology.

Темою цієї статті є дослідження необхідності в розробці особливої кримінологічної
законодавчої галузі. Така законопроектна робота  дозволила б  з урахуванням вітчизняних
досліджень, міжнародно-правового досвіду вирішити насамперед так питання: 1) створення
сімейних судів (сімейні суди з функціями, трохи відмінними від тих, які пропонуються в Україні,
є в Австрії, Польщі, США, Японії), що розглядають кримінальні справи про внутрішньосімейні
злочини, про всі злочини неповнолітніх, а також усі сімейні й пов’язані із сімейними

© Дідківська Г. В., 2017



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

181

відносинами цивільні справи; 2) введення особливих видів звільнення від кримінальної
відповідальності й умовного засудження з умовою проходження оплачуваного за рахунок
засудженого курсу психотерапії; 3) передбачення, за прикладом австрійських сімейних судів,
застосування посередництва для вирішення конфліктів між членами родини, що застосовується
як альтернатива кримінальної відповідальності; 4) установлення за здійснення усередині сім’ї
побоїв і заподіяння легкої шкоди здоров’ю адміністративного стягнення у вигляді штрафу,
арешту й застосовуваного у випадку повторного сімейного насильства; 5) удосконалення
державної системи статистики злочинів шляхом включення в неї показника про наявність між
особою, що вчинила злочин, і потерпілим сімейного зв’язку; 6) здійснення постійного
статистичного обліку криміногенних власних і батьківських родин, а також внутрішньосімейних
злочинів [1] .

У зарубіжному кримінальному законодавстві у зв’язку із проблематикою
внутрішньосімейних злочинів мають місце такі фактори: 1) висування недоторканості особи
як новий об’єкт кримінально-правової охорони; 2) включення в кримінальне законодавство
спеціальних складів злочинів, що охоплюють злочини, вчинені проти сімейного оточення;
3) розширення поняття психічного насильства, що тягне кримінальну відповідальність;
4) прагнення підмінити в забезпеченні кримінальної законотворчості проблему
внутрішньосімейних злочинів питанням про насильство проти жінок; 5) пропозиції підсилити
відповідальність за злочини, вчинені при обставинах, характерних для насильства в родині;
6) звільнення від засудження, поєднане з улагоджуванням сімейного конфлікту; 7) умовне
незастосування покарання, пов’язане із проходженням курсу психологічної адаптації;
8) умовно-дострокове звільнення засудженого від покарання у вигляді позбавлення волі з
урахуванням успішно пройденого ним попереднього курсу психологічної адаптації.

У дослідженнях внутрішньосімейних злочинів зустрічається ствердження про те, що в
останнє десятиліття XX ст. у зв’язку з цією проблемою в кримінальному законодавстві
з’являється новий об’єкт правової охорони: недоторканність («цілісність») особистості. У
Кримінальному кодексі Швеції (гл. 4, § 4а) на підставі цього об’єкта сформульований склад
злочину, у якому акцентується увага на «тяжкому порушенні самопочуття (самовідчуття)
особистості через тяжке порушення її недоторканності».

Положення про те, що особиста недоторканність утворить родовий об’єкт злочинів, що
посягають на особистість, заперечень не викликає. Особистість зазвичай повинна бути
недоторканна, її потрібно охороняти, зокрема кримінально-правовими засобами. Але, як
відомо, посяганням піддаються різні сторони існування людини, що виступають як
безпосередні об’єкти злочину: її гідність, статеве самовизначення, воля, здоров’я, життя, – що
обумовило необхідність відповідної диференціації злочинів у законі з виділенням убивства,
заподіяння шкоди здоров’ю, незаконного позбавлення волі, зґвалтування тощо. Недоторканість
особи стоїть за цими конкретними об’єктами як якась абстракція. Використання ж цієї
абстракції при законодавчому визначенні складу того або іншого злочину як його
безпосередній об’єкт, мабуть, невиправдано, оскільки породжує дублювання, так звану
ідеальну сукупність злочинів, при якій те саме діяння розцінюється як два злочини, що, крім
того, обумовлює складності при виборі адекватної міри покарання [2].

Сучасне зарубіжне кримінальне законодавство містить у собі спеціальні склади
насильницьких злочинів, вчинених проти сімейного оточення: тяжке порушення
недоторканості особи (Швеція); домашнє насильство (Іспанія); насильницькі дії в родині (ФРН);
невиконання обов’язків щодо виховання неповнолітнього (Росія) і, звичайно, виділене в
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кримінальних кодексах багатьох країн убивство матір’ю новонародженої дитини. Деякі автори
(Фицпатрик, 1994) висловлюються за прийняття ООН декларації, що визначає склад подібного
злочину.

В абзаці 1 § 4а гл. 4 Кримінального кодексу Швеції встановлено: «Хто вчинить проти
близької йому або колишньої раніше близької персони злочини, передбачені главою 3, 4 або
6, оскільки кожне окреме діяння являє собою частину повторюваної образи персони й пов’язане
з важким порушенням її самопочуття через важке порушення недоторканності, засуджується
до тюремного покарання строком від шести місяців до шести років».

§ 225 Кримінального кодексу ФРН «Жорстоке поводження з підопічним» містить такий
склад злочину: мучення або катування, або заподіяння шкоди здоров’ю за допомогою
зловмисної зневаги обов’язком піклуватися про особу, яка не досягла вісімнадцятирічного
віку або беззахисному в силу безпорадності чи хвороби, що: 1) підлягає з боку винного
піклуванню або догляду; 2) відноситься до його домашнього оточення; 3) щодо якого в нього
є обов’язок піклуватися; 4) яка є підлеглою йому в рамках служби або виробничих відносин, –
тягне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до десяти років. Далі в
параграфі покарання диференціюється в межах зазначеної санкції залежно від того, чи не був
потерпілий поставлений у небезпеку настання смерті, тяжкої або значної шкоди фізичному
або психічному розвитку.

Наведені склади розрізняються за конструкцією. Так, якщо за іспанським і німецьким
законодавством (простий, не кваліфікований склад) не передбачене настання будь-яких
наслідків, шведське законодавство припускає настання «важкого порушення самопочуття
(потерпілого) через тяжке порушення (особистої) недоторканності».

Є у міжнародному законодавстві розходження й у тому, як окреслене коло потерпілих. У
Кримінальному кодексі ФРН до них віднесені тільки підопічні, а також ті, що віднесені до сім’ї
(спільно проживаючі) особи, яким не виповнилося 18 років або які є беззахисними на ґрунті
фізичних недоліків або хвороби. Наприклад, досить розповсюдженого різновиду насильства,
а саме насильства проти особи, що не перебуває під опікою й не є в силу зазначених у статті
обставин беззахисним, цей склад не охоплює.

У всіх трьох кодексах внутрішньосімейні злочини описані у вигляді кількаразових,
взаємозалежних дій. Найбільш істотною загальною рисою цих складів, мабуть, є те, що
охарактеризовані в них насильницькі дії входять разом з тим у склади інших злочинів (заподіяння
різного ступеня шкоди здоров’ю, катування тощо). Відповідальність за ці злочини передбачена
тими ж кодексами, на підставі чого особливе встановлення кримінальної відповідальності за
внутрішньосімейне насильство, мабуть, не має сенсу.

У світовій сімейній кримінології обговорюється питання про подальшу криміналізацію
діянь, пов’язаних із психічним насильством, що трактується ширше, ніж погроза здійсненням
тих або іншої шкідливих для сторони, що терпить знущання. Предметом обговорення стали
такі діяння, як, наприклад, тримання дитини тривалий час у підвалі, коли вона тим самим
піддається страху. Кримінальний кодекс Іспанії, наприклад, установлює караність психічного
домашнього насильства, не надаючи йому визначення. Таким чином, вирішення питання
про відповідальність у конкретних випадках залишається на розсуд суду, що представляється
невиправданим.

Можливо, відповідальність за психічне насильство все-таки може бути передбачено
кримінальним законом, але при дотриманні двох нижченаведених умов: по-перше, у законі
повинне бути сформульоване загальне правило про те, що кримінальну відповідальність
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спричиняє заподіяння шкоди особистості, передбаченого в розділі про злочини проти життя
і здоров’я (убивство, заподіяння шкоди здоров’ю тощо), за допомогою психічного впливу на
неї, а також у передбачених законом випадках створення за допомогою психічного впливу на
особистість реальної небезпеки настання такої шкоди (наприклад, небезпека здійснення
потерпілим самогубства або істотного відхилення в розвитку неповнолітнього); по-друге,
варто конкретизувати, які саме діяння законодавець відносить до тих, що тягнуть кримінально-
правові наслідки психічного впливу, включивши в їхнє число, зокрема, нагнітання страху [2].

Рух значною мірою феміністськими силами законотворчості про попередження насильства
в сім’ї в США й деяких інших країнах, а також розробка міжнародно-правових актів нерідко
зміщається убік насильства винятково проти жінок. Це питання в області кримінального права
виникає при формулюванні складів злочину про сімейне (домашнє) насильство, зокрема в
Іспанії, де воно зрештою було вирішене негативно. Шведському законодавцеві не вдалося
зовсім уникнути включення в Кримінальний кодекс подібного складу. Так, у Кримінальному
кодексі в згаданому вище § 4а гл. 4 про порушення недоторканості особи далі в абзаці 2
установлено, що якщо передбачені в абзаці 1 дії вчинюються чоловіком проти жінки, на якій
він одружений або був одружений чи з якою проживає або проживав, то він за умови тяжкого
порушення особистої недоторканності (потерпілої) засуджується до такого ж покарання.
Законодавець пішов на поступку прихильникам особливої охорони жінок, сформулювавши
на цей випадок спеціальний склад, що, по суті, нічим не відрізняється від такого ж
універсального складу, що стосується обох сторін, і забезпечений точно такою ж санкцією [2].

У загальному доцільними нововведеннями світового кримінального законодавства,
здійснюваними у зв’язку із проблематикою внутрішньосімейних злочинів, представляються
ті з них, які пом’якшують відповідальність із метою улагоджування конфлікту без засудження
винного, а також вводять умовне засудження й умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання.

Так, законодавство США передбачає можливість прийняття судом на попереднім слуханні
справи рішення про направлення особи, обвинувачуваного в насильницькому злочині проти
члена його родини, на проходження «спеціальної консультаційної програми». Подібне рішення
приймається на підставі угоди, що укладається з обвинувачуваним. Програма являє собою
здійснюваний на підставі психологічної методики курс тренувань, які проводяться в групах,
що складаються з 15–18 осіб протягом від 4 до 12 місяців під керівництвом фахівця. За
проходженням програми наглядає офіцер служби пробації. Програма проводиться за рахунок
обвинувачуваного на підставі гнучкої шкали цін, що бере до уваги його матеріальне
становище. Якщо обвинувачуваний успішно пройшов програму, обвинувачення може бути
зняте або пом’якшено; якщо ж він ухиляється від проходження програми, то процедура його
карного переслідування поновлюється [3]. Сполучення випробного терміну з «лікуванням»
осіб, що здійснили насильницькі дії, має та перевага, що якщо випробний термін має на увазі
тільки спостереження, то проходження терапевтичного курсу являє собою діяльний
контроль [3].

Австрійськими сімейними судами для вирішення конфліктів між членами родини як
альтернатива кримінальної відповідальності використовується інститут посередництва [3].
Його перевага перед американськими програмами полягає в тому, що посередник – фахівець
в області вирішення конфліктів – працює не з одним лише, а з обома учасниками конфлікту з
урахуванням відомої істини: коли двоє сваряться, обоє не праві.
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За українським законодавством, особа, що вперше вчинила злочин невеликої тяжкості,
може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим
і відшкодувала заподіяну потерпілому шкоду. Ця взагалі корисна норма поширюється стосовно
сімейного насильства, по суті, тільки на такі злочини, як умисне заподіяння шкоди здоров’ю,
побої, погроза вбивством або заподіянням значної шкоди здоров’ю, заподіяння тяжкої або
середньої тяжкості шкоди здоров’ю при перевищенні меж необхідної оборони.

У США більша частина рішень суду про направлення особи, що вчинила насильницький
злочин у родині, на проходження спеціальної профілактичної програми замість реального
відбування їм покарання приймається в рамках обвинувального вироку. Э. Гондолф зазначає,
що вивчення проблеми внутрішньосімейних насильницьких злочинів здійснило істотний вплив
на розвиток системи правосуддя в США. Він, ґрунтуючись на результатах досліджень,
стверджує, що найбільш ефективними засобами попередження насильства в родинах є не
репресивні заходи (що включають у себе, наприклад, арешти), а призначувані судами як
альтернатива кримінальному покаранню програми-тренінги для осіб, що скоїли насильницькі
дії. За цими програмами, що активно застосовуються сьогодні, відкривається перспектива
«терапевтичного» правосуддя [4].

Програми психологічного тренування, використовувані сімейними судами в США,
одержали широке поширення в 90-ті роки. Прикладом може слугувати Консультативний центр
із питань насильства в родині (БАСС) Пітсбурга. Спеціальний сімейний суд направляє винних
для проходження цієї програми. Тривалість її – чотири місяці; заняття проходять раз на тиждень.
На цих заняттях здійснюється навчання тому, як протистояти власному насильству й
агресивності. Відвідування програми контролюється судом, і у випадку відмови від курсів
застосовується реальне покарання. Дослідження результатів здійснення програми демонструє
значне збільшення числа осіб, що успішно завершили програму, і зменшення з боку таких
випадків поновлення насильницьких дій у сім’ї [4].

Враховуючи вищезазначене та керуючись результатами наукових кримінологічних
досліджень, можна погодитися, що найбільш ефективними засобами попередження
насильства в родинах є не репресивні заходи (що включають у себе, наприклад, арешти), а
призначувані судами як альтернатива кримінальному покаранню програми-тренінги для осіб,
що вчинили насильницькі дії. За цими програмами, що активно застосовуються сьогодні за
кордоном, відкривається перспектива «терапевтичного» правосуддя та суттєвого поліпшення
сімейного благополуччя.
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ТА ВІКТИМОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ОСОБИ

ПОТЕРПІЛОГО (ЖЕРТВИ)
У статті розглянуті питання, що стосуються кримінально-правових засад механізму

злочинного посягання, ролі і місця у ньому та створенні віктимологічної ситуації
потерпілого (жертви) при вчиненні суспільно небезпечного діяння. Визначені проблемні
моменти з означеної тематики дослідження та запропоновано науково обґрунтовані
заходи щодо їхнього вирішення.

Ключові слова: потерпілий, жертва, злочин, особа, посягання, поведінка, кримінально-
правові заходи.

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся уголовно-правовых основ механизма
преступного посягательства, роли и места в нем и создании виктимологической ситуации
потерпевшего (жертвы) при совершении общественно опасного деяния. Определены
проблемные моменты по обозначенной тематике исследования и предложены научно
обоснованные меры по их разрешению.

Ключевые слова: потерпевший, жертва, преступление, лицо, посягательство,
поведение, уголовно-правовые меры.

The article considers issues relating to criminal legal bases of the mechanism of criminal
assault, the role and place in it and create a victim situation victim (victim) in the Commission
of a socially dangerous act. Defined the problem points outlined the scope of the research
proposed and scientifically justified measures for their resolution.

Keywords: victim, victim, crime, person, assault, behavior, criminal law measures.

Відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства України одним із
учасників кримінального провадження є потерпілий, поняття якого визначено у ст. 55
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) [1]. Зокрема, 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 (ч. 1 ст. 55 КПК України). При
цьому важливою у зв’язку з цим варто визнати позицію законодавця, згідно з якою права й

© Джужа А. О., 2017
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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
(ч. 2 ст. 55 КПК України), враховуючи, що, відповідно до вимог ст. 216 КПК України,
кримінальне провадження порушується не щодо винної особи у вчиненні злочину особи, а
з цього юридичного факту.

Як зауважили Ю. В. Баулін та В. І. Борисов, потерпілим у кримінальному процесі України
визнається особа, якій шкода завдана безпосередньо злочином. Питання про це в теорії
кримінального процесу виникає у зв’язку з тим, що злочин має антисуспільну спрямованість,
а отже, завжди завдає шкоди суспільству в цілому, окремим суспільним групам і громадянам
[2, с. 106].

При цьому за вітчизняною доктриною кримінального права кожний злочин завжди посягає
на відповідні суспільні відносини, що виникають у державі [3, с. 133–134]. Виходячи з цього у
широкому розумінні потерпілим слід вважати кожного, хто вступає в суспільні відносини [2,
с. 106].

Як свідчить практика та результати спеціальних наукових досліджень, у змісті зазначених
суспільних відносин, пов’язаних із виникненням такого юридичного факту, як вчинення
злочину, важливе місце займає потерпілий.

На переконання А. П. Закалюка (і це не викликає особливих заперечень), створення
криміногенної ситуації, що сприяє вчиненню злочину, часто залежить не лише від особи, яка
його вчиняє, і зовнішніх умов, а й поведінки потерпілого, його необережності, аморальних
або протиправних дій [4, с. 313].

Тому для вивчення ролі конкретної життєвої ситуації вчинення злочину (а саме вона
породжує юридичний факт [5, с. 240]) необхідна кримінологічна та віктимологічна оцінка
поведінки потерпілого.

Зазначені обставини та ряд нез’ясованих досі на науковому рівні питань й обумовила
вибір об’єкта та предмета цієї наукової статті, а також визначили її основне завдання – з’ясувати
зміст кримінально-правових засад вивчення особи та поведінки потерпілого (жертви)
злочинного посягання.

При цьому за такими заходами враховуючи, що в Загальній і Особливій частині
Кримінального кодексу України (далі – КК України) міститься значна кількість статей, в яких
безпосередньо йдеться про потерпілого (стст. 37, 38, 43, 112, 115, 121 КК України) [6], але не
надається законодавче визначення цього поняття, у цій науковій розробці розглядаються
основоположні підходи законодавця, що стосуються змісту об’єктів правової охорони (ч. 1
ст. 1 КК України), механізму їхнього захисту (ч. 2 ст. 1, ст. 2, ст. 65 та ін.), а також притягнення до
кримінальної відповідальності винних у посяганні на ці об’єкти осіб (стст. 18–22, 23–25, 50–51
КК України та ін.).

Результати вивчення наукової літератури показали, що питаннями, пов’язаними із роллю
та місцем потерпілого у механізмі вчиненні злочину, у різні часи активно займалися такі
вітчизняні та зарубіжні науковці, як: Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. В. Василевич, В. Ф. Верхам,
М. Вольфганг, Г. Гентіх, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, І. Драпкін, А. П. Закалюк,
П. С. Дагель, В. А. Дубровний, В. О. Коновалов, В. С. Мінська, Є. М. Моісеєв, О. М. Литвинов,
С. В. Полубінська, В. О. Туляков, Л. Е. Фаттах, В. Франк, М. Фрей, В. І. Шакун, Г. Й. Шнайдер
та ін.
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Зазначені та інші доктринальні розробки віктимологічного спрямування й склали
методологічне підґрунтя цієї наукової статті.

Загальновизнаним у кримінології є підхід, відповідно до якого у кожному випадку вчинення
злочину і з’ясування його причинного комплексу необхідно встановити, через які саме вчинки
потерпілого і в якому саме напрямі конкретна життєва ситуація впливає на злочинця, зокрема
створювала сприятливі умови для його негативних вчинків [4, с. 313]. Проте досі, враховуючи
відсутність визначення потерпілого у чинному КК України, здійснити це у кримінальному
праві не так просто. Із ситуації, що склалася, як обґрунтовано пропонують В. І. Борисов,
В. С. Батиргарєєва та М. В. Сенаторов, гіпотетично є два виходи – або рецепціювати визначення
потерпілого, що надано у КПК України, або сформулювати визначення, яке б відображало
саме кримінально-правову природу потерпілого [2, с. 33].

З огляду цього, досить важливо на науковому рівні обґрунтувати той чи інший підхід, що
пропонується у зв’язку з цим на доктринальному рівні. Так, у спеціальній літературі наводиться
переконлива аргументація щодо неприпустимості ототожнення потерпілого від злочину у
кримінально-правовому і процесуальному аспектах [7, с. 230].

Зазначена позиція ґрунтується на тому, що надана у кримінальному процесуальному
законі (ст. 55 КПК України) дефініція потерпілого, можливо, досить повно і чітко характеризує
його як суб’єкта кримінального процесу, але вона далека від потреб кримінального права і не
підходить для визначення потерпілого від злочину, для якого, по-перше, є байдужий факт його
визначення як такої процесуальної фігури органом досудового розслідування чи судом; по-
друге, занадто обмеженим виявляється коло соціальних суб’єктів, окреслених процесуальним
законом, і перелік різних видів шкоди, заподіяння якої надає право визнавати суб’єкта як
потерпілого [8, с. 154–155].

Саме таке бачення цієї проблематики дозволило науковцям зробити висновок про
можливість та однозначно необхідність виділення потерпілого як самостійної кримінально-
правової категорії у ракурсі трьох відомих вимірів: аксіологічного, гносеологічного та
праксеологічного [2, с. 34].

У свою чергу, означена наукова позиція стала додатковим аргументом і при з’ясуванні у
цій наукові розробці змісту кримінально-правових засад вивчення особи та поведінки
потерпілого (жертви) злочину.

Законодавство України про кримінальну відповідальність, говорячи про потерпілого,
здебільшого має на увазі особу, якій заподіяна фізична або інша шкода, незалежно від того, чи
визнана вона потерпілим у встановленому кримінально-процесуальному порядку, чи ні. І
тут важливо визначити коло проблем потерпілого від злочину, відображених у нормах
кримінального та кримінально-процесуального права: поняття потерпілого; його
процесуальне становище [9, с. 51]; вплив його особистості і поведінки [10] на кваліфікацію
злочину і ступінь, характер і міру відповідальності злочинця; юридично значимі відносини
між злочинцем і жертвою; вину потерпілого; його стан у момент злочину.

Поряд з цим цілий комплекс питань, пов’язаних з відшкодуванням шкоди в результаті
вчинення злочину, регулюється в цивільному законодавстві. Так, наприклад, у Цивільному
кодексі України (далі – ЦК України) є спеціальна норма про врахування вини потерпілого при
вирішенні питання про відшкодування шкоди, а саме: якщо груба необережність самого
потерпілого сприяла виникненню шкоди, то залежно від ступеня його вини (через вину
заподіювача шкоди і залежно від ступеня його вини) розмір відшкодування, якщо законом не
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передбачено інше, повинен бути зменшений або у відшкодуванні шкоди слід відмовити
(ст. 450 ЦК України).

У контексті зазначеної у цій роботі проблеми ця норма закону має принципове значення
для розроблення важливих питань, пов’язаних з віктимологічним аспектом досудового
розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень, коли результат вчиненого
злочину явно залежить від неправомірної поведінки або згоди самого потерпілого.

Звідси можна сформулювати основні кримінально-правові питання віктимологічного
порядку, які мають юридичне значення, а саме:

1) у яких злочинах інтереси потерпілого виступають як об’єкт посягання і в яких з них має
значення дослідження особистості і поведінки потерпілого;

2) яке співвідношення винної поведінки потерпілого (у широкому сенсі) і винної поведінки
(в кримінально-правовому значенні) обвинуваченого (підсудного) зрозуміло в тих випадках,
коли дії зазначених учасників кримінального судочинства були взаємопов’язані. З цієї точки
зору можна розмежувати такі випадки:

а) коли вина потерпілого входить як необхідна ознака складу злочину і впливає на
кваліфікацію вчиненого або на міру покарання за вчинений злочин;

г) коли вина потерпілого і взагалі її особистість у будь-якому прояві на кваліфікацію злочину
не впливає і лише певною мірою може вплинути на покарання винного [3, с. 7–8].

Як показало вивчення наукових джерел, найбільш повно і докладно розробка проблеми
потерпілого у кримінальному праві здійснена П. С. Дагелем. Зокрема, цим дослідником
узагальнена класифікація та описано значення ознак, що характеризують потерпілого [4, с. 25].
На його думку, перша група ознак – фізичні чи соціальні – характеризують особу потерпілого;
друга – його поведінка (правомірна, неправомірна, нейтральна); третя – стан потерпілого в
момент вчинення злочину (безпомічний, хворобливий, інвалідний). Четверту групу ознак
становлять ознаки, що визначають взаємини між потерпілим і винним [4, с. 25].

Продовжуючи розробки у цьому напрямі, дослідження Л. Ф. Франка, П. С. Дагеля,
О. М. Джужи, Н. Ф. Кузнєцової, В. С. Мінської, В. І. Полубинского, Д. В. Ривмана,
В. О. Тулякова і багатьох інших як вітчизняних, так і зарубіжних кримінологів сприяли
розгортанню віктимологічної тематики в юридичній науці та формування віктимології як
одного з наукових напрямів у теорії і практиці боротьби зі злочинністю.

Саме тому, як видається й особі потерпілого, її взаємин зі злочинцем, а також ролі у
виникненні віктимологічної ситуації, що загрожує суспільно небезпечними наслідками,
відведено важливе місце у кримінальному, кримінально-процесуальному та кримінально-
виконавчому законодавстві України.

Як показує практика, особистість і поведінка потерпілого можуть відігравати досить істотну
роль у мотивації злочинної поведінки і ситуації, в якій вона вчиняється. За вибірковими даними,
механізм конкретного злочину пов’язаний з особистістю і поведінкою потерпілого в кожному
другому-третьому випадку побутового насильницького злочину, у кожному третьому
випадку – зґвалтування, у двох випадках з п’яти – коли відбувається автотранспортний злочин,
восьми випадках з десяти – при вчиненні шахрайства [2, с. 106].

При цьому роль особистості і поведінки потерпілого може бути похідною від особливостей
його стану (наприклад, стан сп’яніння, втома); стану фізичного здоров’я (наприклад, дефекти
органів почуттів, що заважають спостерігати за навколишньою обстановкою); стану психічного
здоров’я; від дій, що носять протиправний, інший антигромадський або легковажний характер;
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від дій, що демонструють зневагу до захисту своєї честі, гідності, збереження майна; з
приховуванням від органів влади посягань на особу і майно потерпілого з боку тих же осіб
або в аналогічній ситуації; з порушенням відомих потерпілому правил, що охороняють
громадську безпеку [15, с. 108].

Отже, у ряді випадків можна говорити про «вину» потерпілого [5, с. 72], який провокує
злочинця або полегшує його дії. Виходячи з цього та залежно від вини жертви (кримінально-
правовий підхід) віктимологічну класифікацію розробив відомий румунський кримінолог
Б. Мендельсон. Зокрема, він розрізняє:

1) «ідеальну жертву» – повністю невинну;
2) жертву з незначною провиною;
3) жертву, винну однакову зі злочинцем;
4) жертву з провиною більшою, ніж у злочинця;
5) жертву особисто винну у вчиненні злочину;
6) стимулюючу жертву (малолітні; особи похилого віку; психічно неадекватні) [6, с. 12–13].
Разом з тим, як встановлено у ході цього дослідження, сприяти вчиненню злочину може і

випадкове припинення віктимних проявів з боку потерпілого, пов’язаних з професійними
обов’язками або звичайною побутовою поведінкою, і дій злочинця. Більше того, потерпілий
може впливати на розвиток і реалізацію мотивації конкретного злочину і виникнення ситуації
цього злочину як короткочасними, разовими, так і триваючими, систематичними діями.
Останній випадок особливо типовий для сімейно-побутових конфліктів, а також і для стійких
особливостей поведінки потерпілого, які провокують посягання на нього осіб з побутового
оточення чи навіть випадкових злочинців.

Результати виявлення практики показують також, що специфічний варіант впливу
особистості і поведінки потерпілого на механізм конкретної злочинної поведінки пов’язаний
з розвитком конфлікту таким чином, що до останнього моменту його учасники мають рівну
ймовірність стати злочинцем або потерпілим від насильницького посягання. Наприклад, при
групових бійках дії одних і тих самих осіб доводиться одночасно оцінювати і як злочинні, і як
віктимні.

Практика свідчить і про те, що деяким видам злочинів притаманні типові види поведінки
потерпілих, що сприяють розвитку і реалізації мотивації конкретної злочинної поведінки. Так,
зі справ про побутові насильницькі злочини, де має місце сварка, часто при спільній випивці,
потерпілий зазвичай веде себе при цьому агресивно-провокуюче. Водночас у справах про
зґвалтування в багатьох випадках констатується прояв легковажності з боку потерпілої (зневага
до своєї безпеки при знаходженні у відокремлених місцях у вечірній час і в одязі, що привертає
увагу; довіра до запрошень випадкових знайомих взяти участь у вечірці, послухати музику на
квартирі тощо).

У справах про необережні злочини типовим є порушення потерпілим правил безпеки
руху або експлуатації джерел підвищеної небезпеки, завідомо йому відомих. Однак при
автотранспортних злочинах, потерпілими від яких є діти, правила безпеки можуть бути
порушені за незнання.

У ряді конкретних злочинів злочинець з метою зменшення ризику опори з боку потерпілого
або його звернення у правоохоронні органи ніби «підбирає» потерпілого з урахуванням віку,
фізичної сили, стану та ін. Так, розбійні і хуліганські напади часто здійснюються стосовно
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людей похилого віку, п’яних, осіб, зовнішній вигляд і одяг яких свідчить про їхній низький
соціальний статус [16, с. 110].

Поряд з цим варто визначити, що віктимологічна характеристика особистості та поведінки
потерпілих – не самоціль, а база для розроблення заходів щодо запобігання злочинам. При
цьому зміст їхнього предмета має становити:

1) роз’яснення визначеним контингентам населення, виділених за ознаками віку, статі,
району проживання, давності проживання та іншими характеристиками, правил, що
забезпечують максимальну особисту безпеку в процесі професійної і побутової
життєдіяльності;

2) роз’яснення правил заощадження майна в безпеці від злодіїв і шахраїв;
3) роз’яснення оптимального способу дій при зіткненні зі злочинцем, включаючи точний

опис адресатів та порядку звернення у правоохоронні органи;
4) заходи групового й індивідуального рівня, пов’язані із забезпеченням соціального

контролю у передбачених законом формах і щодо осіб з віктимно-провокуючою поведінкою;
5) заходи правового впливу на цих осіб у разі, якщо їхня поведінка має протиправний

характер, а також і щодо посадових осіб і батьків, які порушують обов’язки з виховання та
запобігання такої поведінки;

6) заходи охорони громадського порядку, що обмежують тим самим можливості віктимної
поведінки;

7) заходи щодо посилення захисту приміщень від незаконного проникнення;
8) заходи щодо зниження латентності злочинності.
Як встановлено у ході дослідження, латентність властива не лише злочинності, а й

віктимності. Причому обидва ці явища взаємозалежні, оскільки на їхні розміри істотно впливає
небажання багатьох потерпілих (за крадіжками з нежилих приміщень, хуліганству,
господарськими злочинами у 80–90 % випадків; зі зґвалтування без кваліфікуючих ознак і
катування в 75–80 % випадків) звертатися у правоохоронні органи.

Виходячи з проведеного аналізу слід констатувати, що оцінка фактичної поширеності
віктимних властивостей особистості і віктимної поведінки потерпілих через призму
кримінально-правових засад вимагає поглиблених вибіркових досліджень за спеціальною
методикою.

Важливим у зв’язку з цим є й такий висновок: наразі назріла необхідність визначення
поняття потерпілого у чинному КК України, як від цього залежить об’єктивність законодавчої
діяльності, пов’язаної з криміналізацією та педалізацією тих спеціальних соціальних відносин,
одним із яких є потерпілий від злочину.
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА ПОВТОРНЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
Стаття присвячена компаративному аналізу національного кримінального

законодавства деяких зарубіжних держав стосовно регламентації інституту
множинності, зокрема повторності злочинів. Автор робить спробу сформулювати основні
тенденції законодавчої регламентації інституту множинності злочинів у кримінальному
законодавстві зарубіжних країн.

Ключові слова: множинність злочинів, повторність злочинів.

Статья посвящена компаративному анализу национального уголовного
законодательства некоторых зарубежных государств относительно института
множественности, в частности повторности преступлений. Автор делает попытку
сформулировать основные тенденции законодательной регламентации института
множественности преступлений в уголовном законодательстве зарубежных стран.

Ключевые слова: множественность преступлений, повторность преступлений.

The article dedicated to comparative analysis of national criminal law of foreign countries,
concerning regulation of Institute of multiple crimes. Investigation of regulations, that governing
the features of criminal responsibility in case of re-offending in the criminal law of foreign
countries, will give the opportunities to form major trends of regulations of Institute of multiple
crimes of national criminal law.

Keywords: plurality crimes, repeated crimes.

З’ясування кримінально-правового змісту як множинності злочинів у цілому, так і їхньої
повторності зокрема неможливе і неповне без проведення порівняльно-правового
дослідження. Вивчення нормативних положень, які регламентують особливості кримінальної
відповідальності при повторному вчиненні злочинів у національному кримінальному
законодавстві зарубіжних країн надасть змогу сформувати основні тенденції регламентації
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інституту множинності злочинів та дозволить виявити вади і переваги  у відповідних положеннях
вітчизняного кримінального права.

Огляд вітчизняної наукової літератури свідчить, що порівняльно-правове дослідження у
цьому напрямі висвітлювалося в наукових працях М. І. Хавронюка, А. А. Стрижевської та
Н. І. Устрицької. Огляд наукової літератури російських науковців (зокрема, В. Н. Додонова,
Г. О. Єсакова, І. Д. Козочкіна) щодо регламентації саме цього інституту свідчить, на нашу
думку, про певну неповноту дослідження, зокрема, повторності злочинів, яка обумовлена
іншим концептуальним підходом сучасної доктрини російського кримінального права щодо
цієї форми множинності, адже Російська Федерація виключила з Кримінального кодексу
статтю «Неодноразовість злочинів». З вищевказаного можна зробити висновок, що вивченню
зарубіжного досвіду регламентації як множинності злочинів, так і їхній повторності уваги
приділено недостатньо.

У попередніх публікаціях автором уже висвітлювалися результати порівняльно-правового
дослідження національного кримінального законодавства деяких зарубіжних країн, зокрема
першої групи – країн  пострадянського простору. Саме в національному кримінальному
законодавстві більшості країн пострадянського простору найбільш повно здійснена
регламентація множинності злочинів у цілому та повторності зокрема. Це насамперед
пов’язано з тим, що концепцію множинності злочинів як фрагмент доктрини радянського
кримінального права колишні республіки після розпаду СРСР отримали у спадок. Законодавець
більшості країн з цієї групи залишив у нових прийнятих після проголошення своєї незалежності
кримінальних кодексах основні положення інституту множинності злочинів, у тому числі і
повторність (або неодноразовість), та спробував їх удосконалити [2].

Ця стаття присвячена висвітленню результатів дослідження національного кримінального
законодавства тих зарубіжних країн, які не належать до пострадянського простору. Основні
завдання:

1) визначити, чи сформульовано у кримінальному законодавстві окремої країни
нормативне визначення множинності злочинів;

2) встановити, чи передбачає кримінальне право відповідної держави прояви множинності,
які відповідають (повністю чи частково) змісту повторності злочинів за Кримінальним
кодексом (далі – КК) України;

3) виявити будь-які особливості нормативної регламентації повторного вчинення злочинів.
У межах наявних можливостей автором при проведенні порівняльно-правового

дослідження було опрацьовано майже 20 основних джерел кримінального права країн
близького та далекого зарубіжжя, правові системи яких утворюють різні правові сім’ї. Це
кримінальні кодекси країн континентальної Європи (Австрійська Республіка, Королівство
Бельгія, Республіка Болгарія, Королівство Іспанія, Королівство Нідерландів, Королівство Данія,
Королівство Норвегія, Республіка Польща, Французька Республіка, Федеративна Республіка
Німеччина, Швеція та Швейцарська Конфедерація), кримінальні кодекси Аргентинської
Республіки, Китайської Народної Республіки, Республіки Корея, Королівства Таїланд та Японії,
а також Закон про кримінальне право Держави Ізраїль.

Для з’ясування підходів нормативного регулювання повторного вчинення злочинів у
країнах, правові системи яких належать до англосаксонської правової сім’ї, автором було
детально розглянуто окремі джерела Сполучених Штатів Америки (Звід законів, кримінальні
кодекси штатів Нью-Йорк та Техас) та Кримінальний кодекс Австралії. Крім того, в рамках
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досліджуваного питання також опрацьовано ряд наукових робіт, зокрема щодо статутного
кримінального права Великої Британії (а саме Англії) та кримінального права ряду інших
країн (наприклад, Республіки Монголія та Сирійської Арабської Республіки).

Мікропорівняння, здійснене в рамках цього дослідження відповідних положень
національного кримінального законодавства країн так званого «далекого зарубіжжя», надало
змогу сформулювати таке.

По-перше, окремі структурні частини з відповідною назвою «Множинність злочинів»
мають місце в кримінальних кодексах Республіки Болгарія 1968 р. (розділ IV) [9], Королівства
Таїланд 1956 р. (глава 7) [11], Китайської Народної Республіки 1997 р. (§ 4 глави IV) [8] та
Республіки Корея 1953 р. (розділ V) [10]. При цьому лише у КК Республіки Корея
сформульовано визначення множинності злочинів – це декілька злочинів, стосовно яких
судовий процес не завершився, або злочин, стосовно якого судовий процес завершився, та
злочин, вчинений до судового слідства (стаття 37 розділу V).

По-друге, не виокремлюється в окремий структурний підрозділ Загальної частини інститут
множинності у кримінальних кодексах Сирійської Арабської Республіки 1949 р. [3] та
Республіки Монголія 2002 р. [1], хоча прояви множинності, які в них передбачені, є традиційними
для кримінального права України. При цьому особливим підходом є підхід саме КК Республіки
Монголія, який інститут множинності злочинів формує із сукупності (реальної та ідеальної) і
повторності (неодноразовості та рецидиву) [1, с. 105].

У більшості з вищенаведених нами кримінальних кодексів регламентація множинності
злочинів, як правило, здійснена з метою закріплення порядку призначення покарання за
наявності повторності (а саме спеціального рецидиву), сукупності злочинів та небезпечного
рецидиву.

По-третє, здебільшого у національному кримінальному законодавстві зарубіжних країн
лише встановлено порядок призначення покарання або за сукупністю злочинів, або за наявності
і сукупності, і рецидиву. При цьому зазвичай вони не містять нормативного визначення
понять «сукупності» та «рецидиву злочинів».

До групи кримінальних кодексів, в яких встановлюється порядок призначення покарання
лише за сукупністю злочинів, можуть бути віднесені, зокрема, Кримінальний кодекс
Королівства Нідерланди 1881 р. [6] та Кримінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина
1871 року (в редакції від 13 листопада 1998 р.) [12]. Хоча відсутність вказівок щодо посилення
покарання за наявності рецидиву в КК ФРН компенсується положеннями про превентивне
ув’язнення. Так, у § 66 зазначено, що суд поряд з покаранням призначає превентивне
ув’язнення, якщо загальна оцінка особи і скоєних ним діянь показує, що внаслідок своєї
схильності до вчинення значних караних діянь, а саме таких, у результаті яких потерпілим було
спричинено тяжку душевну або фізичну шкоду чи серйозний матеріальний збиток, особа є
небезпечною для суспільства.

Інші кримінальні кодекси тією чи іншою мірою законодавчо закріплюють порядок
призначення покарання і за сукупністю злочинів, і за наявності рецидиву злочинів. Серед
цієї групи країн увагу привертає Кримінальний кодекс Австрійської Республіки 1974 р. [5], в
якому § 28 передбачено порядок призначення покарання за сукупністю злочинів. Однак у
вказаному параграфі законодавцем було чітко визначено, що сукупністю є і вчинення декількох
злочинних діянь одного і того ж виду. Таким чином, на нашу думку, це той самий випадок,
коли законодавець охоплює повторність злочинів поняттям їхньої сукупності.
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Крім того, ще одним важливим моментом у КК Австрії є те, що до особливих обтяжуючих
обставин, які враховуються при призначенні покарання, § 33 віднесено:

1) вчинення декількох злочинних діянь одного і того ж або різних видів;
2) особа вже була засуджена за вчинення злочинного діяння, яке характеризується

однаковими шкідливими рисами.
Не можемо не акцентувати увагу на факті існування у кваліфікованих складах злочинів

підвищення міри покарання за повторне вчинення злочину в Особливій частині Кримінального
кодексу Королівства Данія 1930 р. [7]. Так, п. 2 § 291 зазначає, що відповідальність за
пошкодження майна посилюється у випадку, коли особа, яка це вчинила, раніше була
засуджена за цією статтею.

Свого роду відкриттям стала глава 10 Кримінального кодексу Японії 1907 р. [17], що повністю
присвячена повторному злочину. Так, ч. 1 ст. 56 фіксує, що «Повторним скоєнням злочину
вважається, якщо особа, засуджена до позбавлення волі з примусовою працею, протягом
п’яти років з дня закінчення виконання покарання або дня звільнення від його виконання
знову вчинила злочин, за який повинно бути призначене строкове позбавлення волі з
примусовою працею». Далі ст. 57 КК Японії регламентує покарання за вчинення повторного
злочину, яке не може перевищувати подвоєного максимального терміну позбавлення волі з
примусовою працею, встановленого за певний злочин. Ст. 59 КК Японії зазначає, що «Хоча
особа вчинила три і більше злочинів, до нього застосовуються ті ж правила, що і при вчиненні
злочину вдруге». Слід також звернути увагу на те, що КК Японії досить детально регламентує
сукупність злочинів, якій присвячує главу 9. Зокрема, ст. 45 визначає дефініцію сукупності, а
стст. 46–54 регламентують порядок призначення покарання за наявності сукупності злочинів,
виокремлюючи при цьому й ідеальну сукупність.

Авторові вдалося виявити деякі положення, варті уваги в рамках цього дослідження і в
джерелах кримінального права держав, правові системи яких належать до англосаксонської
правової сім’ї.

Так, цікавим у Зводі законів Сполучених Штатів Америки є § 3584 «Множинність покарання
у вигляді тюремного ув’язнення»: «Якщо підсудному призначають одночасно декілька
термінів або якщо термін призначається підсудному, який ще має відбути термін тюремного
ув’язнення, то терміни тюремного ув’язнення можуть відбуватися одночасно або послідовно,
за винятком того, що терміни не можуть спливати послідовно за замах та за інше посягання,
яке було єдиною метою цього замаху». У випадку призначення декількох термінів тюремного
ув’язнення водночас – терміни спливають одночасно, якщо закон або статут не передбачають
послідовного спливу термінів. У випадку призначення декількох термінів тюремного
ув’язнення у різний час – терміни повинні відбуватися послідовно, якщо суд не встановить
одночасного спливу термінів [4, c. 90–91].

Ще одним вартим нашої уваги є § 3592 «Пом’якшуючі та обтяжуючі фактори, які повинні
бути розглянуті при вирішенні питання щодо виправдання смертного вироку», який передбачає
повторне вчинення тих чи інших злочинів, наприклад вбивства, як обтяжуючий фактор при
вирішенні цього питання [4, c. 93].

Отже, Зводом законів США повторність злочинів відображається у двох формах:
1) у вигляді окремої норми, яка встановлює одночасний чи послідовний сплив термінів,

що призначаються особі за вчинення декількох злочинів;
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2) у вигляді обставини, яка обтяжує відповідальність особи, при вирішенні питання щодо
винесення смертного вироку щодо неї.

Що стосується кримінального законодавства штатів, то в частині регламентації повторного
вчинення злочину кожен штат реалізував власний підхід. Наприклад, § 70.04 Кримінального
кодексу штату Нью-Йорк встановлює особливості призначення покарання при повторному
вчинені насильницької фелонії, § 70.06 – особливості призначення покарання при повторному
вчиненні (простої) фелонії, а §§ 70.08 та 70.10 – особливості призначення покарання, відповідно,
при багаторазовому вчиненні насильницької фелонії та при багаторазовому вчиненні фелонії
[4, c. 147–154].

Інший приклад – підхід законодавця штату Техас. Так, стаття 12.42 Кримінального кодексу
штату Техас передбачає порядок призначення покарання за повторне або багаторазове
вчинення фелонії, а стаття 12.43 – порядок призначення покарання за повторне або
багаторазове вчинення місдімінору [13, c. 125–132].

Суть статті 12.42 «Покарання, які призначаються правопорушникам, що вчинили фелонію
повторно чи багаторазово» (використане словосполучення може бути перекладене і як
«Покарання, що призначається звичним злочинцям, що вчинили фелонію повторно чи
багаторазово») полягає у підвищенні міри покарання особі, яка раніше була засуджена за
вчинення фелонії. Наприклад, якщо під час судового слідства фелонії першого класу буде
вставлено, що обвинувачений був раніше засуджений за вчинення фелонії, йому призначається
покарання або у вигляді довічного позбавлення волі, або у вигляді позбавлення волі на строк
від 15 до 99 років. При цьому як додаткове покарання до позбавлення волі обвинуваченому
можуть призначити штраф у розмірі, не перевищуючому 10 000 дол. (п. 1 «с» ст. 12.42 КК
штату Техас) [13, c. 126–127].

Таким чином, кримінальне законодавство США (принаймні в тих джерелах
кримінального права, що були нами досліджені) фіксує особливості призначення покарання
при повторному вчиненні злочинів, які пов’язані з підвищенням міри покарання.

Порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства держав так званого «далекого
зарубіжжя» дозволяє стверджувати наявність принаймні двох основних тенденцій законодавчої
регламентації множинності злочинів.

Перша тенденція – множинність злочинів виокремлюється як самостійна структурна
частина кримінального законодавства (наприклад, Республіка Болгарія, Королівство Таїланд,
Китайська Народна Республіка, Республіка Корея) або на законодавчому рівні закріплені
його основні прояви (Республіка Монголія, Сирійська Арабська Республіка). Здебільшого
регламентація множинності злочинів здійснена з метою закріплення порядку призначення
покарання за наявності повторності (спеціального рецидиву), сукупності злочинів та
небезпечного рецидиву.

Друга тенденція – у джерелах кримінального права множинність злочинів як самостійна
структурна частина кримінального законодавства не виокремлюється взагалі. Як правило,
увага акцентується або на призначенні покарання за сукупність злочинів, або за сукупність і
за рецидив злочинів. При цьому розуміння цих проявів усе ж є подібним до того, яке викладене
у КК України.

У тих випадках, де повторність зафіксована, вона практично завжди враховується при
обранні заходів кримінально-правового характеру (впливу) і лише в окремих випадках
передбачена як обтяжуюча обставина певних видів злочинів.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

У статті розглядаються механізми протидії корупції у зарубіжних країнах.
Досліджуються особливості організації антикорупційної політики, діяльність
антикорупційних органів та положення законодавства в різних зарубіжних країнах.

Ключові слова: корупція, запобігання та протидія корупції, кримінальна
відповідальність, інститут контролю, громадський контроль.

В статье рассматриваются механизмы противодействия коррупции в зарубежных
странах. Исследуются особенности организации антикоррупционной политики,
деятельность антикоррупционных органов и положения законодательства в различных
зарубежных странах.

Ключевые слова: коррупция, предотвращение и противодействие коррупции, уголовная
ответственность, институт контроля, общественный контроль.

In article anti-corruption mechanisms in foreign countries are considered. Features of the
organization of anti-corruption policy, activities of anti-corruption bodies and a provision of
the legislation in various foreign countries are researched.

Keywords: corruption, prevention and anti-corruption, criminal liability, institute of control,
public control.

Проблема запобігання корупції набула не тільки державного, але й світового характеру.
Світовий досвід надає можливість порівняти національне законодавство із законодавством
провідних країн світу з питання запобігання корупції.

У зарубіжних країнах важливе значення займають інститути громадянського суспільства,
особливо в процесі контролю за діями влади. Провадиться активна антикорупційна позиція
громадян, їхніх громадських об’єднань щодо неприйнятності корупції як риса ментальності.

Особливо активну роль у протидії зловживання владою відіграють засоби масової
інформації. Світовий досвід доводить, що позитивних результатів у протидії корупції досягають
ті країни, де влада перебуває під сильним тиском опозиції, яка контролює її, що вигідно і самій
владі. Однак, за наявності загальних підходів, кожна держава розробляє власні національні
механізми протидії корупції з урахуванням менталітету народу, історії, культури, рівня
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матеріального забезпечення тощо, оскільки підґрунтя корупції у країнах Азії, Африки та
Європи досить різні.

До країн, які створили ефективний механізм протидії корупції, можна віднести: Фінляндію,
Данію, Нову Зеландію, Ісландію, Сінгапур, Швецію, Канаду, Нідерланди, Люксембург,
Норвегію, Австралію, Швейцарію, Великобританію, Австрію, Ізраїль, США, Чилі, Ірландію,
Німеччину та інші. Кожна із країн має свої особливості в організації антикорупційної діяльності,
але спільними для них є: зусилля щодо організації активної протидії корупційним проявам;
створення відповідної правової бази; залучення громадських організацій до протидії
корупційним проявам [1, с. 167].

Нами досліджено законодавчі положення щодо спеціальних підрозділів запобігання корупції
у країнах ЄС та провідних країнах світу. Серед таких країн ми розглядаємо Францію,
Великобританію, Естонію, Польщу та Швецію, Фінляндію, Нідерланди, Німеччину, хоча цей
перелік не є вичерпний.

Для Франції характерна типова для багатьох країн Західної Європи структура
спеціалізованих служб: Центральна рахункова Палата (лише виявляє порушення); Служба
попередження корупції; Центральна дирекція юридичної поліції; Центральна дирекція
загального інформування; Центральний офіс покарання фінансових порушень у фінансовій
сфері.

Усі ці структури є державними і фінансуються з бюджету, які працюють у визначеній для
неї сфері. Одночасно французькі фахівці вважають, що створення спеціалізованих служб і
органів боротьби із корупцією має розглядатися не як основна мета, а як засіб для досягнення
мети.

На інституційному рівні протидію корупції в органах державної влади Франції очолюють:
Комісія з фінансової гласності політичного життя, що контролює майнове становище
парламентаріїв; Національна комісія з рахунків виборчих кампаній і фінансування політичних
партій (наділена контрольними функціями); правоохоронні органи, такі як організація з
боротьби проти відмивання грошей ТРАСФІН, Міністерство юстиції, Відділ з боротьби проти
корупції (ВБК), створений у 2004 р. у рамках Управління боротьби проти економічних та
фінансових злочинів при Судовій поліції, а також Центральна служба запобігання корупції
(далі – ЦСЗК), яка співпрацює з вищенаведеними правоохоронними структурами.

Окремо варто зазначити про ЦСЗК, враховуючи її начебто центральну роль у протидії
всім видам корупції. Насправді основними видами діяльності ЦСЗК є збирання інформації та
проведення консультацій незалежних експертів з питань, пов’язаних із виникненням ризику
корупції та справами про корупцію, за якими проводиться розслідування. ЦСЗК активно
здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність і сприяє у прийнятті кодексів етики в
організаціях державного і приватного секторів. ЦСЗК не має повноважень розглядати справи
про адміністративні або кримінальні правопорушення. Проте якщо в результаті збирання
інформації з’ясовуються факти, які свідчать про можливий злочин, служба негайно передає
цю справу Державному прокуророві [2, с. 33].

Національне законодавство Великобританії у сфері боротьби з корупцією є досить
розгалуженим, оскільки певні норми матеріального права, які стосуються правовідносин,
що виникають унаслідок вчинення посадовими особами корупційних дій, можуть міститися
у різних  нормативних актах (не тільки кримінального, а також інших галузях права). У 2011 році
у Великобританії набрав чинності закон «Про боротьбу з хабарництвом», який встановив 31
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відповідальний Інститут за подолання корупції, а саме: Serious Fraud Office – Британське
бюро з розслідування махінацій. Закон інтегрував у собі всі необхідні норми чинних
законодавчих актів у цій сфері, додав ряд нових положень, закріпив принципи антикорупційної
політики, такі як: екстериторіальність; своєчасність оцінки корупційних ризиків; обов’язковість
вимог антикорупційного законодавства для службовців усіх без винятку рівнів; систематичної
перевірки кадрів на предмет їхньої благонадійності; доступність інформації, що стосується
корупційної складової; систематичний контроль і нагляд.

Нововведенням стала норма про кримінальну відповідальність юридичних осіб, зокрема
за незапобігання хабарництву.

Корупційні прояви у Великобританії відстежує Комітет зі стандартів публічної сфери
(Комітет Нолана), діяльність якого зосереджена на моніторингу діяльності членів парламенту,
які працюють консультантами фірм, що прагнуть впливати на державну політику; колишніх
міністрів та інших посадових осіб, що працюють у тих галузях індустрії, регулюванням яких
перед тим займалися в уряді [2, с. 30–31].

Естонія – це одна із країн пострадянського простору, яка вважається однією з найменш
корумпованих у Європі, хоча в 90-х роках була поширена організована злочинність, «рекет»
і корупція, зокрема і в правоохоронних органах. Починаючи з 1991 року, уряд країни розробив
стратегію на побудову інноваційної моделі електронної держави, що супроводжувалося
прийняттям нового антикорупційного законодавства.

Прийнятий у 2002 році Кримінальний кодекс Естонії встановив сувору відповідальність за
корупцію. Одержання хабара загрожує в’язницею до п’яти років (повторне – до десяти років),
посередництво в хабарі – штраф або позбавлення волі. За надання цінного подарунка, хабара,
крім позбавлення волі, додатковим видом покарання суд може застосувати конфіскацію майна.
Антикорупційною правовою базою Естонії є Конституція, КПК Естонії, прийнятий у 2007 році
Закон Естонії «Про боротьбу з відмиванням грошових коштів та фінансуванням тероризму».

2013 року була створена Антикорупційна комісія міністрів, до якої увійшли міністри юстиції,
внутрішніх справ, фінансів, економіки та комунікацій, а також державний секретар. Метою
комісії була розробка антикорупційної стратегії «Чесна держава і нагляд».

Розслідування факту корупції здійснюють три органи: 1) префектура поліції – здійснюють
нагляд за чиновниками, що працюють в органах самоврядування, а також у приватних
підприємствах / об’єднаннях; 2) поліція безпеки – здійснюють нагляд за найвищими
державними чиновниками держави (президент, міністри); 3) державна прокуратура – нагляд
за працівниками правоохоронних органів [2, с. 34].

2002 року урядом Польщі затверджено Державну програму боротьби з корупцією під
назвою «Антикорупційна стратегія». На виконання цієї програми створена та працює
Надзвичайна кодифікаційна комісія сейму Польщі, яка готує зміни до Кримінального,
Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів.

Досить значний ефект у справі протидії корупційним явищам досягнуто при застосуванні
Закону Республіки Польща від 16 листопада 2000 р., яким створено новий державний орган
фінансової розвідки, що передбачає впровадження таких завдань: припинення злочинних дій
у фінансовому секторі та створення банку даних для всіх компетентних державних інститутів,
які протидіють використанню нелегальних джерел доходів. Генеральний інспектор фінансової
інформації виконує посередницькі функції щодо збору, аналізу, оцінки та передачі даних, а
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також координації взаємодії між різними фінансовими інститутами і правоохоронними
органами.

Існує також зворотній зв’язок – правоохоронні органи надають необхідну інформацію
органу фінансової розвідки для її використання стосовно зобов’язаних інститутів (припинення
угод, блокування рахунків тощо). Таким чином, до одного центру зосереджується інформація
про конкретні фінансові угоди та про діяльність осіб і встановлення їхньої причетності до
фінансових чи економічних злочинів. Представники правоохоронних органів мають
можливість порівнювати фінансову базу даних із базою даних про злочини.

З 24 серпня 2006 р. набирає чинності Закон про «Центральне антикорупційне Управління
(далі – ЦАУ, Centralny Urzad Antykorupcyjny)». Основною метою діяльності ЦАУ є боротьба
зі зловживанням владою та використанням привілеїв для досягнення особистої і майнової
користі, а також діяльністю, спрямованою проти економічних інтересів держави. ЦАУ повинне
переслідувати корупційну злочинність, ретельно перевіряти майнові декларації чиновників
та працівників сфери самоуправління, слідкувати за спробами порушити заборону поєднання
громадських (державних) функцій із господарською діяльністю. Зазначена система дозволяє
також досить ефективно виявляти корупційні дії представників влади та вести ефективну
боротьбу з ними [2, с. 35].

Крім законодавчого впровадження норм і стандартів, необхідним було створення інститутів
контролю за виконанням цих норм або наділення існуючих інститутів відповідними
повноваженнями. Такими інститутами стали: Антикорупційна група та Бюро міжнародних
казначейських звітів у структурі Міністерства фінансів, Найвища палата контролю, Департамент
цивільної служби, Департамент публічних замовлень та Агентство внутрішньої безпеки.
Установою, що очолила боротьбу з хабарництвом та корупцією, стало створене у 2006 році
Центральне антикорупційне бюро [3].

Основний напрям діяльності Бюро – контроль за доходами та видатками польських
можновладців. Ефективність діяльності бюро залежала від наділення його розширеним
спектром інструментів, починаючи від права залучати спецслужби і завершуючи
використанням технології «провокації хабара».

У Швеції проблема корупції не розглядається як така, що становить значну небезпеку для
суспільства, відповідно, у країні не існує будь-яких спеціальних урядових програм чи
спеціалізованих державних органів боротьби з корупцією. Питання корупції та хабарництва
виписані у загальному шведському законодавстві, зокрема Кримінальному кодексі, Кодексі
про судочинство, Акті про аудит та інших законодавчих і підзаконних актах.

Особливу роль у протидії корупції у Швеції відіграє Омбудсмен, який реалізує свої
повноваження в таких сферах: нагляд за судами, прокуратура й поліція; соціальні питання –
освіта, охорона здоров’я, податки, транспорт, Омбудсмен у справах споживачів і окремо у
справах економічної свободи.

Відповідно до визначення Міжнародної асоціації юристів «омбудсмен – це служба,
передбачена Конституцією чи іншим законодавчим актом, яку очолює незалежна публічна
особа високого рангу і розглядає скарги громадянина на дії державних органів, їхніх службовців
та інших посадових осіб; уповноважена проводити службове розслідування, рекомендувати
коректувальні дії і представляти доповіді вищим керівникам держави» [4, с. 2].

У Швеції активну участь у запобіганні корупції здійснюють різноманітні громадські
організації. Зокрема, незалежним моніторингом за рівнем корумпованості в тих чи інших
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сферах суспільства здійснює шведська громадська організація «Інститут проти хабарів»,
заснована в 1923 році. Маючи фінансування від бізнес-організацій та Стокгольмської торгової
палати, Інститут зосередився на більш детальному роз’ясненні тонкощів антикорупційного
законодавства [2, с. 27].

Вищевказаний інститут працює в площині суспільної моралі, допомагаючи громадянам
провести межу між тим, що є хабаром і тими діяннями, що в межах норми. При цьому
діяльність більшою мірою сфокусована на бізнес-співтоваристві. У цілому робота організації
заснована на «Положенні про подарунки, нагороди та винагороди» (Code of gifts, Rewards
and other benefits in business), в основі якої є шведські закони. Положення, не маючи юридичної
сили, є інструментом саморегулювання.

Також створена в 1994 році громадська організація «Демократичний аудит» об’єднує в
собі провідних шведських політологів, економістів та інших науковців. Поряд із моніторингом
стану розвитку демократичних свобод у шведському суспільстві ця організація вивчає
специфічні питання, зокрема пов’язаних із боротьбою з корупцією.

До сьогодні «Інститут проти хабарів» тісно співпрацює з антикорупційними прокурорами
у кількості семи осіб на всю Швецію. 2012 року було створено Антикорупційну поліцію. Її
штат налічує близько 25 осіб, які працюють тільки у сфері корупційних правопорушень [5].

Прикладом найменш корумпованих країн є Скандинавські держави, зокрема Фінляндія,
Норвегія, Швеція та Данія. Фінляндія є країною, яку міжнародна неурядова організація з
боротьби з корупцією «Transparency International» визначає як одну з найменш корумпованих
серед 133 країн світу.

Фінляндія як член Європейського Союзу є учасником усіх основних нормативних
документів Євросоюзу з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Однак
імплементація європейських законів у національну правову систему здійснюється цією
країною досить виважено. Основним принципом цього процесу є органічне поєднання
національного законодавства Фінляндії із загальноєвропейським, із мінімально можливими
змінами першого. Для фінської правової системи не є характерними закони з використанням
терміна «боротьба» з визначенням певного виду злочину. Фінський законодавець заклав
принципи попередження та застереження вчинення злочинів у кожному нормативно-
правовому акті, що визначають конкретну сферу діяльності, а не вид злочину.

У Кримінальному кодексі Фінляндії поняття «корупція» відсутнє, лише зазначається про
хабарництво чиновників, за яке передбачається покарання від штрафу до позбавлення волі на
строк до 4 років залежно від серйозності правопорушення.

У Фінляндії ніколи не створювалося спеціального закону про корупцію. Вона розглядається
як частина кримінальної злочинності і завжди підпадає під дію Конституції, Кримінального
кодексу, Законодавства про цивільну службу, адміністративних інструкцій [6, с. 4].

Прикладом комплексної боротьби з корупцією є антикорупційна стратегія Нідерландів,
яка включає такі процедурні та інвестиційні заходи, як: 1) постійна звітність і гласність щодо
виявлення корупції та обговорення наслідків – покарання за корупційні дії; 2) щорічно Міністр
внутрішніх справ доповідає парламенту про виявлені факти корупції та вжиті заходи щодо
покарання осіб, причетних до корупції; 3) розробка системи моніторингу можливих місць
виникнення корупційних дій у державних та громадських організаціях і суворого контролю за
діяльністю осіб, які там працюють; 4) створення системи прав і обов’язків посадових осіб із
визначенням міри відповідальності за порушення посадової етики та корупційні прояви;
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5) основною мірою покарання за корупційну дію є заборона працювати в державних
організаціях та втрата всіх соціальних пільг, які надає державна служба, наприклад пенсійного
і соціального обслуговування; 6) у всіх організаціях, зокрема у міністерствах, є служби
внутрішньої безпеки, обов’язком яких є реєстрація та виявлення помилок чиновників, їхніх
навмисних чи випадкових порушень діючих правил і відповідних наслідків таких порушень [7].

Уповноваженим органом у сфері боротьби з корупцією у Нідерландах є Національна
Антикорупційна служба – незалежний поліцейський орган у складі Міністерства юстиції.

Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що механізми протидії корупції в
зарубіжних країнах принципово не відрізняються. Основна відмінність полягає в підходах та
мотивації їхнього застосування.

Дослідження міжнародного досвіду запобігання та протидії корупції свідчить про те, що
за сучасних умов прояви корупції стали чинниками, що створюють загрозу національній
безпеці та демократичному розвитку більшості країн світу, негативно впливають на всі сторони
суспільного життя. Що стосується перспектив подальших досліджень у цьому напрямі, то
вони полягають передусім у з’ясуванні можливостей імплементації основних механізмів
протидії політичній корупції у країнах ЄС у відповідну практику України.
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Статтю присвячено значенню криміналістики для якісної підготовки працівників
правоохоронних органів. Звернено увагу на окремі історичні етапи визначення місця
криміналістики у планах підготовки студентів та слухачів юридичних факультетів вищих
навчальних закладів.
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криміналістики.

Статья посвящена значению криминалистики для качественной подготовки
сотрудников правоохранительных органов. Обращено внимание на отдельные
исторические этапы определения места криминалистики в планах подготовки студентов
и слушателей юридических факультетов высших учебных заведений.
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The article is devoted to the significance of criminalistics for the qualitative training of law
enforcement officers. Attention is drawn to individual historical stages in determining the place
of criminology in the plans for the preparation of participants of lectures and students of law
faculties of higher educational institutions.

Keywords: criminalistics, crimes, investigative actions, teaching of criminalistics.

Криміналістику переважна більшість вважає наукою про розкриття і розслідування
кримінальних правопорушень, наукою, яка забезпечує практичну діяльність правоохоронних
органів у боротьбі зі злочинністю.

У радянські часи криміналістика великим обсягом викладалася не тільки у спеціалізованих
юридичних навчальних закладах системи МВС, але й у цивільних університетах, інститутах, де
були юридичні факультети.

В Україні в перші роки незалежності, як і в інших країнах пострадянського простору, масово
почали створюватись окремі юридичні навчальні заклади або ж юридичні факультети у складі
непрофільних інститутів й університетів, з викладанням криміналістики та інших правових
дисциплін. Наприклад, свого часу в Севастополі в інституті промислового профілю був
створений юридичний факультет. При багатьох вищих навчальних закладах (педагогічних,
технічних, сільськогосподарських тощо) були створені подібні юридичні факультети, які не
завжди відповідали вимогам підготовки юристів, та й кадровий склад професорського-
викладацького наповнення бажав бути кращим. В окремих випадках кандидатів юридичних
наук, які працювали на постійній основі, можна було порахувати на пальцях, а докторів
юридичних наук взагалі не було. Основне навантаження припадало на викладачів, які
працювали за сумісництвом.

На початку ХХІ століття в Україні готували юристів більш ніж 30 державних і 170 приватних
вищих навчальних закладів [1, с. 160]. Як наслідок, визначилася надмірна кількість юристів,
яких випускали ВНЗ, що, у свою чергу, призвело до скорочення юридичних навчальних закладів
і юридичних факультетів.

Цей процес проходив як у нашій, так і в інших країнах, де була подібна ситуація. Наглядним
прикладом був той факт, що Міністерством вищої освіти Росії пропонувалося виключити із
Московського державного університету кафедру криміналістики, яку відстоював
всесвітньовідомий вчений, доктор юридичних наук, професор М. П. Яблоков. При цьому
аргументом послужила така теза: «Оскільки студентів у юридичних вишах готують в основному
не для ведення наукових дискусій, а для потреб практики, їх необхідно навчати не системі
криміналістики як науки, а системі її об’єктно-практичному застосуванню в кримінальному
процесі, кримінологічному алгоритмі такої діяльності» [2, с. 22].

У Західній Європі, США, Канаді, країнах Південної Америки й інших економічно-
розвинених країнах Азії криміналістика вважається як поліцейська, суто прикладна дисципліна,
і поліцейська техніка, яка успішно використовується у боротьбі зі злочинністю, із
застосуванням новітніх досягнень природничих та технічних наук [3, с. 20]. У зв’язку з цим у
зазначених країнах криміналістика вивчається частіше в поліцейських академіях, а не в
університетах.

Інша справа в нашій країні та країнах пострадянського простору, де проходить
реформування правоохоронної системи та відзначається розгул злочинності, зокрема
організованої.
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«Вивчати криміналістику у вищих юридичних навчальних закладах чи ні, впевнену відповідь
дає сама злочинність, – слушно зазначає А. Ф. Волинський, – у тому числі і тим, хто хотів би
виключити не тільки криміналістику із навчальних дисциплін юридичних ВНЗ, але й багатьох
злочинів із кримінального кодексу» [4, с. 57].

Т. С. Волчецька пропонує проводити викладання криміналістики (і в цілому юридичної
освіти) на основі зарубіжного досвіду [5, с. 783–787]. При цьому вона акцентує увагу на таких
трьох ключових моментах:

а) побудова навчального плану повинна бути в блочно-модульному ключі, коли
криміналістика вивчається разом з іншими суміжними юридичними предметами, а саме:
кримінальне право, кримінологія, кримінальне-процесуальне право, юридична психологія
тощо;

б) проведення специфічних (притаманних лише цьому предмету) форм занять: лекція-
установка, лекція-дискусія, лекція-проблема, проведення лекцій двома викладачами
(наприклад, за темою «Методика розслідування вбивств» викладачем кафедри і практичним
працівником);

в) у багатьох європейських ВНЗ основний акцент робиться на самостійному навчанні
студентів, чому не повною мірою у нас приділяється увага.

Нині криміналістика необхідна не лише для кримінального судочинства, але й для цивільно-
правової, адміністративної, господарської, адвокатської, нотаріальної, банківської та інших
сфер діяльності, коли йдеться про розслідування кримінальних правопорушень чи
відшкодування завданої шкоди.

З цього приводу М. П. Яблоков зазначав, що «в інших видах правозастосування
використання можливостей криміналістики ще досить слабо використовуються і реалізуються,
оскільки серед вчених і практиків юристів ще домінує думка про незначну користь
вузькопрофесійних криміналістичних знань, оскільки значно більше потрібні знання цивільного,
арбітражного, комерційного, фінансового та інших видів права» [6, с. 70].

У радянські часи в юридичних інститутах й університетах криміналістика викладалася
обсягом більш ніж 100 навчальних годин, а в середніх школах міліції програма була розрахована
на більш ніж 300 навчальних годин.

Сьогодні для юристів криміналістика зазвичай викладається протягом 120 навчальних годин,
але залежно від профілю, напрямів (слідчі, оперативні працівники, експерти, прокурори, судді)
читаються спеціальні курси (спецкурси) – майже від 120 до 270 академічних годин. Разом з
тим переважна більшість навчальних закладів вивчали криміналістику за програмою, яка
була розрахована приблизно на однакову кількість навчальних годин і коливалася від 200 до
250 годин [7].

Оскільки у кожної сфери діяльності є своя специфіка, мета, завдання і підходи до
криміналістики, то її призначення, вибір і об’єм повинні щодо кожної спеціальності
індивідуально враховуватися і видаватися навчальні посібники, підручники тощо.

«Мета кримінального судочинства, – як зазначав Р. С. Белкін, – встановлення істини у
справі. Лише тоді можна вважати, що мета досягнута, коли з цим згідні або вимушені
погодитися сторони, – як обвинувачення, так і захисту, якщо вони змагаються з метою
встановлення істини на рівних правах». Далі він загострює увагу на тому, що давним-давно
«адвокати зацікавлені, в першу чергу, в пошуку не істини, а виявлення прогалин, помилок,
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допущених слідчим, доказом не істини, а того, що вона взагалі не встановлена обвинуваченням.
Головне – розвалити справу» [8, с. 195].

Редактори одного із підручників з криміналістики для студентів, курсантів та слухачів вищих
навчальних закладів системи МВС зазначали, що такий підручник буде корисним і для студентів
цивільних юридичних вишів, і відповідних юридичних факультетів університетів, що
спеціалізуються на підготовці слідчих та оперативних працівників правоохоронної системи
[9, с. 2–3]. А хто і як повинні вчитися за підручниками і посібниками, що висвітлюють
криміналістику у профілі діяльності адвокатів, суддів і юристів інших спеціальностей?

2011 року в Академії адвокатури України був виданий, на нашу думку, вдалий академічний
курс підручника з криміналістики, який, як вважають автори, охоплює великий арсенал
теоретичних знань криміналістики і є засторогою для майбутніх співробітників правоохоронної
сфери, адвокатів, суддів, нотаріусів тощо [10, с. 10].

Разом з тим слід зазначити, що мета і засоби її реалізації, як ми вже зазначали раніше, в
адвокатів, з одного боку, в оперативних працівників, слідчих, суддів, прокурорів – з іншого, не
завжди є однаковими. Це можна прослідкувати на декількох прикладах.

1. Чи правомірно використовувати в розслідуванні кримінальних правопорушень метод
«біоритмології»? Слідчий М. М. Китаєв застосовував у своїй практичній діяльності метод
тактичного впливу на основі використання даних «біоритмологічного паспорта» критичних
днів ослаблення функціонування організму учасників слідчих дій (наприклад, при допиті),
коли людина не така активна, як завжди, загальмована, схильна до вчинення помилок,
нехарактерних для її звичайної поведінки, тобто у неї ослаблені захисні функції організму.
Давно відомо й існують відповідні рекомендації для врахування таких критичних днів, що є
правомірним і доцільним. Особливо це повинно враховуватися в роботі пілотів, які перевозять
пасажирів, для операторів складних енергетичних комплексів (прикладом можуть бути
працівники АЕС тощо).

Врахування подібного лише сприяло б скороченню, а в кращому випадку виключенню
можливих помилок з тяжкими наслідками (аварії, катастрофи тощо).

М. М. Китаєв у критичні дні біоритмології проводив повторні допити обвинувачених, які,
як правило, раніше заперечували свою причетність до вчинення злочинів, і результати
повторних допитів були протилежними, коли обвинувачені все ж визнавали свою причетність
до вчиненого злочину.

Свій метод Китаєв рекомендував іншим слідчим при розслідуванні злочинів. Його підтримав
професор В. О. Образцов [11, с. 182–183]. Разом з тим адвокати і процесуалісти до такого
методу допиту ставляться негативно.

Також слідчі можуть скористатися даними біоритмологічного паспорта як рекомендацією
щодо утримання від проведення складних слідчих (розшукових) дій і оперативних заходів у
такі критичні дні для учасників кримінального судочинства, з метою виключення або значного
скорочення майбутніх помилок.

2. А. І. Вінберг, М. В. Салтевський свого часу запропонували запровадити вибірку щодо
запаху підозрюваних за допомогою службових собак як одорологічну експертизу. Щоб така
вибірка слідчим була найбільш достовірною, ці вчені пропонували підтверджувати її не однією
дією, а серією дослідів з використанням різних службових собак, але, як правило, їх повинно
бути не менше трьох [12, с. 405–407]. Разом з тим, на думку вчених, будь-яка вибірка за
допомогою службово-розшукових собак не може вважатися експертизою та мати статус
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доказу, оскільки службові собаки за своєю природою не можуть виконувати функції експертів.
Результати вибірки запаху можуть використовуватися лише для оперативно-розшукових заходів,
і то лише як інформація, а не бути доказом [13, с. 130].

3. Криміналісти вважають можливим використовувати гіпноз при розслідуванні
кримінальних правопорушень [14, с. 197–200] і зазначають, наприклад, що у випадках
зґвалтування  потерпілі, знаходячись у стресовому стані, не завжди під час допиту можуть
детально згадати подробиці вчиненого злочину й описати самого ґвалтівника.

При повторному допиті потерпілих за цими видами злочинів із застосуванням гіпнозу
вони можуть згадати дрібні деталі події і надати більш детальну, повну інформацію щодо
обставин вчиненого злочину та особи, яка його вчинила, що сприяло б його швидкому
розкриттю та розслідуванню. [15, с. 788].

Разом з тим адвокати зазвичай заперечують щодо застосування гіпнозу в слідчій та судовій
практиці.

4. При організації пред’явлення для впізнання підозрюваного за голосом, оскільки, як
правило, потерпіла особа його не бачить (усе відбувається за шторою), йому пропонується
озвучити один і той же текст, слова якого раніше могла чути потерпіла особа. Розуміється, що
раніше під час допиту потерпіла особа у своїх показаннях характеризувала підозрюваного та
акцентувала увагу на його дикції, наявності дефектів у мові, що притаманні лише цій, а не
іншій людині. Пізніше суд не знайшов підстав для сумніву в правомірності проведення такого
впізнання [16, с. 328–329]. Цю думку підтверджують автори довідкової книги криміналістів,
зазначаючи, що при проведенні впізнання за ознаками голосу необхідно якнайбільше
враховувати індивідуальні особливості, які безпосередньо характеризують мову впізнаваного:
діалект, акцент, дефекти мови, нелітературні слова тощо [17, с. 159].

5. При допиті під час довільної розмови (в наступному – при складанні протоколу) слідчий
повинен намагатися словесно описати якнайбільш повно та конкретно об’єкт, який викликає
інтерес у слідства (предмет, людина, тварина тощо), якщо про це повідомляє особа, яку
допитують.

Згідно із Статутом кримінального судочинства Російської імперії 1864 року «показання …
записуються від першої особи власними його словами без будь-яких змін, пропусків. Слова і
вирази простонародні, місцевого діалекту не зовсім зрозумілі, роз’яснюються в «лапках»
[Ст. 409]. Так, наприклад, при описуванні зовнішнього вигляду особи слідчий повинен
передавати зміст слів, висловлювань, що витікають з допиту, і жодною мірою не допускається
здійснення опису спеціальною термінологією, яка загальноприйнята у криміналістиці для
складання словесного портрета, що може навести на думку про те, що складання такого
опису самим слідчим могло відбутися без присутності особи, яка допитується.

Разом з тим ці положення не можуть однозначно бути рекомендовані для адвокатів і
сторони захисту.

Для вдосконалення своєї професійної майстерності адвокатам необхідно навчатися і
переймати практичний досвід  перехресного допиту у практичних працівників суду. Такий
допит – це специфічний вид судової дії. 1903 року американський адвокат Франсіс Л. Веллман
видав монографію «Мистецтво перехресного допиту», яка стала юридичним бестселером
серед адвокатів, яку пізніше неодноразово перевидавали і яка сприяла мистецтву багатьох
адвокатів [18].
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Відомо, що переважна більшість судових процесів приваблювала публіку в зал, де виступали
видатні адвокати – майстри перехресного допиту й ораторського мистецтва, в першу чергу,
розрахованого на судових присяжних і публіку, з використанням раніше невстановлених доказів
(письмові документи, предмети, покази очевидців тощо), які завчасно, детально готувалися і
тактично продумувалися для раптового, несподіваного «удару».

Таким чином, підручники, навчальні посібники з криміналістики для різних напрямів усіх
діючих спеціальностей і спеціалізацій повинні формуватися авторами з урахуванням того, на
кого саме вони розраховані і які саме завдання ними переслідуються виходячи з їхнього
змісту.
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РОЛЬ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ)
ДІЙ У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

В УКРАЇНІ
Стаття присвячена вивченню ролі негласних слідчих (розшукових) дій у протидії

організованій злочинності в Україні. Констатовано, що викриття організованої групи чи
злочинної організації викликає потребу у застосуванні слідчим негласних слідчих
(розшукових) дій, що дозволяє йому отримати необхідну інформацію та обрати відповідну
тактику досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, протидія, організована група, злочинна
організація, організована злочинність.

Статья посвящена исследованию роли негласных следственных (розыскных) действий
в противодействии организованной преступности. Отмечено, что разоблачение
организованной группы либо преступной организации вызывает необходимость в
применении следователем негласных следственных (розыскных) действий, которые
позволяют ему получить необходимую информацию и выбрать соответствующую тактику
досудебного расследования в уголовном правонарушении.

Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, противодействие,
организованная группа, преступная организация, организованная преступность.

The article is devoted to the investigation of the role of secret investigative (search) actions
in countering organized crime. It is noted that the exposure of an organized group or criminal
organization makes it necessary for the investigator to use secret investigative (investigative)
actions that allow him to obtain the necessary information and choose the appropriate tactics
of pre-trial investigation in a criminal offense.

Keywords: secret investigative (search) actions, counteraction, organized group, criminal
organization, organized crime.

Подальша демократизація та гуманізація суспільства вимагає від державних інституцій,
зокрема правоохоронних органів, послідовної політики у сфері протидії злочинності для
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усунення причин та умов, що, на жаль, сприяють розвитку організованої злочинності, для
забезпечення повного розкриття кримінальних правопорушень.

На фоні вчинення сьогодні організованими групами кримінальних правопорушень
проведенням реформ Національної поліції проблема системи слідчих (розшукових) дій
ускладнилася, але все ж таки означилася теоретичними змінами, новими орієнтирами й,
відповідно, парадигмами. Вбачається, що значним прогресом досудового розслідування є
закріплення у Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року (далі – КПК України)
нового інституту негласних слідчих (розшукових) дій.

У контексті написання цієї статті роль негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) у
протидії організованій злочинності в Україні ми не могли обійти без належного наукового
супроводу. Сьогодні НСРД у кримінально-процесуальній науці перебуває на новій стадії
його осмислення як нормативної реалії. Взагалі гл. 21 КПК України «Негласні слідчі (розшукові)
дії» містить велику кількість проблем, вирішення яких потребує не тільки теорія, а й практика.
Серед найгостріших таких проблем слід виділити:

– визначення ролі кожного суб’єкта, наділеного законом на проведення НСРД (прокурором,
слідчим, оперативним працівником, детективом) у протидії організованій злочинності в Україні;

– отримання дозволу на проведення НСРД з метою збирання доказів проведення негласних
слідчих (розшукових) дій у зоні антитерористичної операції;

– у зв’язку з введенням посади слідчого в Державну кримінально-виконавчу сліджу України
(далі – ДКВС України) проведення НСРД у місцях несвободи;

– використання результатів конфіденційного співробітництва у протидії організованій
злочинності тощо.

Мета статті полягає у висвітленні ролі негласних слідчих (розшукових) дій у протидії
організованій злочинності в Україні та кримінально-процесуального інструментарію.

Теоретичним підґрунтям написання статті стали праці провідних вітчизняних і зарубіжних
учених-процесуалістів і кримінологів, які різною мірою досліджували питання протидії
організованій злочинності та застосування НСРД у кримінальному провадженні з метою
розкриття, розслідування та попередження організованій злочинності. Найбільш значущими
є праці: К. В. Антонова, О. М. Бандурки, В. Д. Берназа, В. І. Василинчука, Ю. М. Грошевого,
С. М. Гусарова, О. М. Джужі, Е. О. Дідоренка, О. Ф. Долженкова, І. П. Козаченка,
О. І. Козаченка, Д. Й. Никифорчука, В. В. Ніколюка, Ю. Ю. Орлова, Д. П. Письменного,
М. А. Погорецького, І. В. Сервецького, Є. Д. Скулиша, О. Ю. Татарова, В. М. Тертишника,
С.Р. Тагієва, В. Г. Уварова, В. В. Шендрика, М. Є. Шумила та ін.

Віддаючи належне внеску поіменованих учених у розроблення різних аспектів
застосування негласних слідчих (розшукових) дій, слід зазначити, що більшість із наукових
напрацювань стосуються окремих положень проведення негласних слідчих (розшукових) дій,
щодо окремих з них існують суттєво відмінні погляди, деякі позиції недостатньо аргументовані.
Як наслідок, і дотепер не вироблено концептуальної моделі проведення негласних слідчих
(розшукових) дій у кримінальному процесі України.

Виходячи з порушеної у статті проблематики наголошуємо на тому, що для викриття чи
організованої групи, чи злочинної організації виникає необхідність саме застосування НСРД,
адже у випадку його успішної реалізації слідчий отримає повну необхідну інформацію, що
дозволить йому обрати відповідну тактику досудового розслідування у кримінальному
провадженні.
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У цьому контексті доречно звернути увагу на думку А. Слободзяна, який вважає, що
після прийняття КПК України у 2012 р. розширилося коло слідчих (розшукових) дій, відповідно
з’явилися такі, які за своїм характером суттєво відрізняються від інших, що обумовлюється
негласністю їхнього проведення [1, с. 86].

На вказану ключову ознаку НСРД, як зауважує В. Городовенко, наголошують і вітчизняні
не лише вчені-процесуалісти, а й судді-практики, зазначаючи, що «слідчі (розшукові) дії треба
відрізняти від негласних слідчих (розшукових) дій, які хоча і є їхнім різновидом, проте відомості
про факт та методи їхнього проведення не підлягають розголошенню» [2, с. 17].

Таким чином, ми поділяємо позицію С. Р. Тагієва про те, що враховуючи наявний потенціал
НСРД, коли повноваження проводити негласні дії отримали не лише оперативні підрозділи, а
й інші уповноважені законом суб’єкти (що значно підвищує оперативність реагування на
злочинні прояви), можемо констатувати, що протидія організованій злочинності кримінально-
процесуальними засобами (зокрема, розслідування злочинів, вчинених організованими
групами та злочинними організаціями) являє собою складний процес і має проводитися
оперативно, швидко, з використанням НСРД [3, с. 434].

Також роль НСРД у протидії організованій злочинності актуалізується в силу того, що
розслідування та виявлення злочинів, вчинених організованими групами та злочинними
організаціями, має свої особливості у зв’язку з тим, що їхня діяльність маскується, в
приготуванні або вчиненні злочинів беруть участь декілька осіб (три і більше), які попередньо
зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення конкретного тяжкого або особливо тяжкого
злочину.

Крім того, проведений нами аналіз частин 3 і 4 КК України показує, що організована група
чи злочинна організація як стійке об’єднання діє за єдиним планом з розподілом функцій
учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи
(організована група) (ч. 3 ст. 28 КК України); або злочин вчинюється стійким ієрархічним
об’єднанням декількох осіб (п’яти і більше), члени якого, або структурні частини якого, за
попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього
вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва
чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої
злочинної організації, так і інших злочинних груп (злочинної організації) (ч. 4 ст. 28
КК України) [4.].

Досліджуючи проблеми НСРД, вітчизняний вчений С. Р. Тагієв наголошує на тому, що
новий КПК України передбачив таку НСРД, як виконання спеціального завдання з розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272) – для викриття
злочинців та отримання доказів при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами
та злочинними організаціями.

За даними судової статистики, з моменту вступу в силу кримінального процесуального
кодексу (листопад 2012 року) слідчими суддями апеляційних судів України і Чернігівської
області на підставі клопотань слідчих та прокурорів винесено 316, 526 ухвал про проведення
негласних слідчих (розшукових) дій, з них: по Україні у 2012 р. – 1 194; у 2013 р. – 108 243;
2014 р. – 98 163; 2015 р. – 108 926.

За даними Апеляційного суду Чернігівської області, слідчим та прокурорам області
відмовлено у задоволенні клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: у
2012 р. – 1 (1,5 % від задоволених), 2013 р. – 14 (0,93 %), 2014 р. – 17 (1,13 %), 2015 р. – 6 (0,35 %).
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Таким чином, проведений С. Р. Тагієвим моніторинг трирічної вітчизняної практики
застосування негласних слідчих (розшукових) дій судами України свідчить, що не більше 12 %
(а на рівні окремих областей – 5 %) результатів, отриманих унаслідок їхнього проведення,
використовуються у доказуванні [5].

Тому за переконанням поіменного вченого саме НСРД полягає у комплексі заходів,
спрямованих на впровадження співробітника уповноваженого органу або особи, яка
конфіденційно з ним співпрацює, в організовану групу з метою виявлення, попередження чи
розкриття їхньої злочинної діяльності, а також впливу на членів кримінального середовища
для припинення їхньої злочинної діяльності [3, с. 687].

У свою чергу, у ст. 272 КПК України «Виконання спеціального завдання з розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації» вказано, що це – НСРД,
проведення якої не може перевищувати шести місяців [6].

На практиці це – комплексна спеціальна оперативно-розшукова операція, яку
безпосередньо здійснюють штатні негласні працівники. Виконання такого завдання може бути
як тактичним (короткостроковим), так і стратегічним (довгостроковим).

Тільки на організацію та підготовку такої операції потребується час, який може значно
перевищувати шестимісячний термін, адже до її здійснення залучається значний потенціал
великої кількості спеціалістів – від психологів до гримерів та бутафорів. Разом із тим, як
справедливо наголошує М. Ю. Азаров, основною умовою виконання спеціального завдання
є тактика, оскільки саме вона визначає, які НСРД доцільно використовувати для досягнення
поставленої мети в конкретних умовах у процесі кримінального провадження [7, с. 17].

Сьогодні актуальною проблемою у протидії організованій злочинності у місцях несвободи
стало введення НСРД (у рамках розпочатого кримінального провадження) відповідно до
положень ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК України. Зокрема, слідчі Державної кримінально-виконавчої
служби України можуть проводити НСРД самостійно у зв’язку з введенням у цю службу
слідчих.

Ураховуючи кримінальну субкультуру місць позбавлення волі, хочемо звернути увагу на
необхідність належного документування злочинних дій розроблюваних осіб за ст. 255
«Створення злочинної організації» КК України (зокрема, за такою складовою об’єктивної
сторони злочину, як керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних
організацій або організованих груп) з наступною реалізацією матеріалів ОРД і початком
досудового розслідування, в межах якого вже проводити НСРД щодо таких осіб.

Отже, з проведеного нами аналізу кримінальних проводжень у пенітенціарній системі
нами не виявлено фактів проведення НСРД щодо осіб, які прираховують себе до лідерів та
«авторитетів» злочинного середовища, «злодіїв у законі», з подальшим притягненням їх до
кримінальної відповідальності за ст. 255 «Створення злочинної організації» КК України [4].

Серед актуальних проблем протидії організованій злочинності негласними слідчими
(розшуковими) діями слід виділити проблему використання результатів конфіденційного
співробітництва під час кримінального провадження.

Так, складовою використання результатів конфіденційного співробітництва є допустимість
доказової бази, тобто важливим є те, щоб фактичні дані про протиправну поведінку особи
були отримані не лише з додержанням процесуальної форми, а і з дотриманням режиму
законності.

У свою чергу, аналіз відомчої та міжвідомчої нормативно-правової бази надає підстави
стверджувати, що слідчий не наділений повноваженнями залучати різні категорії громадян
до негласного співробітництва, налагоджувати зв’язки з гласними і негласними джерелами.
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Така позиція нами ґрунтується на ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність», основана на негласному співробітництві з громадянами та здійснюється з метою
попередження, виявлення, припинення правопорушень, пошуку і фіксації фактичних даних
про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена КК України,
в інтересах кримінального провадження та для отримання інформації з метою забезпечення
безпеки громадян, суспільства і держави.

Так, виходячи з положень пп. 1, 6, 13 ч. 1 ст. 8 та ч. 2 ст. 11 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» на оперативних працівників покладено обов’язок дотримуватися умови
добровільності при використанні допомоги громадян [8]. При цьому для громадян не існує
правового обов’язку сприяти працівникам оперативних підрозділів, тобто це їхнє право.
Правом це є, як також з’ясували у ході аналізу правової основи оперативно-розшукової
діяльності окремі вітчизняні вчені, і для оперативних працівників [9, с. 31].

На підставі вищевикладеного робимо висновок, що існуюче законоположення про НСРД,
яке процесуально закріплено на законодавчому рівні, дозволяє працівнику правоохоронних
органів використовувати її результати, отримані у ході проведення, як докази у кримінальному
провадженні.

Водночас НСРД дозволяє забезпечити об’єктивність, повноту та неупередженість
розслідування злочинів, вчинених організованими групами та злочинними організаціями як
структурними елементами організованої злочинності, та притягнення винних до кримінальної
відповідальності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ НА СТАДІЯХ ДОСУДОВОГО

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Статтю присвячено особливостям проведення судової експертизи під час розслідування

кримінальних правопорушень. Розглянуто питання щодо порядку призначення судової
експертизи під час досудового розслідування та судового розгляду, а також звернено
увагу на перевірку та оцінку висновку експерта слідчим, суддею, прокурором під час
розслідування кримінальних правопорушень.

Ключові слова: судова експертиза, висновок експерта, досудове розслідування, судовий
розгляд, використання спеціальних знань.

Статья посвящена особенностям проведения судебной экспертизы при расследовании
уголовных преступлений. Рассмотрен вопрос о порядке назначения судебной экспертизы
в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства, а также обращено
внимание на проверку и оценку заключения эксперта следователем, судьей, прокурором
при расследовании уголовных преступлений.

Ключевые слова:  судебная экспертиза, заключение эксперта, досудебное
расследование, судебное разбирательство, использование специальных знаний.

The article is devoted to the peculiarities of forensic expertise in the investigation of criminal
offenses. The question on the order of a judicial examination during the preliminary investigation
and the trial, and paid attention to the inspection and evaluation of the expert investigators,
judges, prosecutors in the investigation of criminal offenses.

Keywords: forensics, expert opinion, the pre-trial investigation, trial, use of specialized
knowledge.

Необхідність застосування у кримінальному процесі наукових, технічних та інших знань
пов’язана з тим, що розслідування кримінального правопорушення є складним процесом
пізнання об’єктивної дійсності. Тому пізнання події кримінального правопорушення та
правопорушника, який його вчинив, вимагає від прокурора, слідчого й інших учасників
кримінального процесу застосування різноманітних спеціальних знань та навичок з певних
видів діяльності [2].

© Антонюк А. Б., 2017
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В епоху розвитку науково-технічного прогресу значно розширюються можливості
використання наукових і технічних знань при розслідуванні та протидії кримінальних
правопорушень, а також при розслідуванні та розгляду судом кримінальних, адміністративних
і цивільних справ [2]. Найбільш поширеною та ефективною формою використання таких
знань є судова експертиза.

Судова експертиза – це процес пізнання, який включає в себе серед загальнонаукових
методів основні функції: гносеологічну, процесуальну, організаційну, етимологічну. Такий
процес пізнання науки про судову експертизу є віддзеркаленням у наукових принципах,
поняттях і закономірностях свого об’єкта – судово-експертної діяльності, яке визначає одну з
організаційно-складових форм як науково-методичне забезпечення, що, у свою чергу, сприяє
збільшенню обсягу експертної роботи, значній активізації наукових досліджень з метою
подальшого розроблення методологічних засад для поглиблення пізнання предмета судової
експертології й підготовки кадрів вищої кваліфікації та створення наукової школи
однодумців [1].

Судова експертиза нині зазнала значних змін. Поява нових галузей знань у судовій експертизі
обґрунтовує необхідність уніфікації термінів та визначень, створення нових методик,
методичних рекомендацій та науково-технічної літератури. Разом з тим з’являється необхідність
розробки відповідних теоретичних і практичних проблем, формулюються специфічні тільки
для конкретної експертної спеціальності своєрідні завдання.

Розглянемо стадію досудового розслідування, яка є своєрідним етапом забезпечення
ефективного судового розгляду обставин кримінального правопорушення. Але виникає
питання: за рахунок яких засобів виконується таке завдання на цьому етапі? Очевидно, що
такими засобами є докази, за допомогою яких встановлюються всі обставини розслідуваного
кримінального правопорушення. Безспірним є і те, що найпоширенішими засобами
одержання доказів на цьому етапі є гласні і негласні слідчі (розшукові) дії та інші пізнавальні
процесуальні дії, від якості та своєчасності проведення яких залежить доля всього
кримінального провадження. До названих дій належить й експертиза, яка, на нашу думку, не
належить до системи слідчих (розшукових) дій [4, с. 46–52].

У різні часи питання експертизи на досудовому розслідуванні були предметом наукового
дослідження багатьох учених, серед яких Т. В. Авер’янова, Я. О. Бернський, П. Д. Біленчук,
Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, В. М. Глібко, В. Ф. Гущін, Ю. Ф. Жаріков, В. А. Журавель,
Н. І. Клименко, В. К. Лисиченко, Л. М. Лобойко, Н. Т. Малаховська, В. М. Тертишник та ін.
Результати цих досліджень знайшли певне втілення у кримінальному процесуальному
законодавстві, яке діяло до набрання чинності у 2012 році положень Кримінального
процесуального кодексу України (далі – КПК України). Однак при цьому слід враховувати те,
що нині роль досудового розслідування в системі кримінального провадження суттєво
змінилася. Якщо раніше результати досудового розслідування практично завжди виступали
основою постановлення судового рішення, то за чинним КПК України встановлені під час
досудового розслідування обставини не мають такого значення для суду. Відповідно до ч. 2 ст.
23 КПК України суд може не визнати доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і
документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків,
передбачених КПК України. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх
безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених КПК України. Сторона
обвинувачення, відповідно до ч. 3 ст. 23 КПК України, зобов’язана забезпечити присутність
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під час судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на
допит перед незалежним та неупередженим судом [4].

Призначення і проведення експертиз у кримінальному процесі регулюється статтями 69,
101–102, 242–243, 245, 332, 356, 509 КПК України, Законом України від 25 лютого 1994 року
№ 4038-ХІІ «Про судову експертизу», Постановою Пленуму Верховного Суду України від
30 травня 1997 року № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах»,
відомчими правилами й інструкціями Міністерства юстиції України та Міністерства охорони
здоров’я України з питань проведення експертизи, з яких найчастіше застосовується в
практичній роботі Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних
досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (далі –
Інструкція) [7].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза – це
дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів,
які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні досудового
розслідування чи суду [7].

Варто зазначити, що висновок експерта є найбільш кваліфікованою формою використання
наукових, технічних та спеціальних знань у кримінальному процесі, який сприяє всебічному,
повному й об’єктивному дослідженню обставин проваджень, постановленню законних і
обґрунтованих судових рішень.

Беручи до уваги значимість висновку експерта як джерела доказу в кримінальному процесі,
суди при розгляді справ, використовуючи надані їм законом повноваження, за клопотанням
сторін або за власною ініціативою призначають експертизи [5].

Відповідно до вимог кримінального процесуального закону у разі, якщо питання про
необхідність призначення експертизи виникне під час судового розгляду кримінального
провадження, суд повинен з’ясувати можливість її проведення в судовому засіданні, а це
означає, що її призначення повинно здійснюватися з додержанням вимог стст. 242, 332, 371
КПК України із виконанням таких дій, а саме:

– з’ясувати обставини, що мають значення для дачі експертного висновку;
– запропонувати учасникам судового розгляду письмово подати питання, які вони бажають

порушити перед експертами;
– оголосити ці питання, а також питання, запропоновані судом;
– вислухати думки учасників судового розгляду з приводу поданих питань;
– видалитися у нарадчу кімнату, де остаточно визначити коло питань, які будуть винесені

на вирішення експертизи, при цьому виключити ті з них, що виходять за межі компетенції
експерта або не стосуються предмета доказування, і винести ухвалу про її призначення;

– після виходу із нарадчої кімнати оголосити в судовому засіданні ухвалу про призначення
експертизи, вручити або направити її копію експертові;

– залежно від тривалості експертних досліджень і складності справи суд може оголосити
перерву, аби відкласти слухання справи або продовжити судове слідство і досліджувати інші
докази;

– після проведення експертизи оголосити висновок експерта та приєднати його до
провадження (справи) [3].

Призначення експертизи належить на розсуд слідчого або суду, які приймають рішення
про необхідність залучення наукових, технічних або інших спеціальних знань. У деяких



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності
(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

220

зазначених у законі випадках обов’язково повинна бути проведена відповідна експертиза.
Згідно із ст. 242 КПК України експертиза обов’язкова:

1) для встановлення причин смерті;
2) для встановлення тяжкості й характеру тілесних ушкоджень;
3) для визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають

сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;
4) для встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість

притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці
відомості;

5) для встановлення статевої зрілості потерпілої особи у кримінальних провадженнях щодо
злочинів, передбачених ст. 155 КК України;

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди
довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням [3].

Експертиза проводиться у період розслідування або судового розгляду кримінального
провадження (справи) на підставі відповідного процесуального документа – постанови
слідчого або ухвали суду чи за зверненням сторони захисту. Призначення експертизи є
процесуальною дією і тому її проведення можливе лише після внесення відомостей про
скоєне правопорушення до ЄРДР.

У КПК України та Інструкції визначені вимоги до ухвали суду про призначення експертизи.
Відповідно до ст. 332 КПК України ухвала суду про призначення експертизи повинна бути
складена як окремий документ з наведенням мотивів прийнятого рішення про призначення
експертизи та чітким викладенням питань, що стосуються предмета дослідження, має бути
зазначено, які подані учасниками судового розгляду питання і з яких мотивів їх відхилено.

Висновок експерта повинен відповідати вимогам, зазначеним у ст. 101 КПК України, Законі
України «Про судову експертизу» та Інструкції.

Відповідно, у висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, освіта,
спеціальність, учений ступінь і звання, посада експерта), на якій підставі була проведена
експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені
експертові, які матеріали експерт використав та які провів дослідження, мотивовані відповіді
на поставлені питання.

Висновок експерта підлягає ретельній перевірці й оцінці слідчим, суддею, прокурором,
адвокатом та іншими суб’єктами, які беруть участь у розгляді. Перевіряється додержання
вимог процесуального законодавства на всіх етапах – від призначення експертизи до отримання
висновку експерта, насамперед:

1) чи призначена експертиза щодо розпочатого кримінального провадження;
2) чи дотримано порядку доручення її провадження в експертній установі або особі, яка

не працює у цій установі;
3) чи виконана вимога про незацікавленість експерта у вирішенні справи;
4) чи відповідають поставлені питання компетенції цього експерта;
5) чи не порушені права підозрюваного, обвинуваченого при призначенні експертизи та

при отриманні висновку;
6) чи попереджений експерт про відповідальність за відмову або ухилення від дачі висновку

і за дачу завідомо неправдивого висновку.
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Важливе значення має зіставлення даних, які містяться в ухвалі про призначення експертизи
і висновку експерта. Необхідно впевнитися, що у двох цих документах йдеться про одні й ті ж
самі предмети: речові докази, порівняльні зразки, про тих же осіб, чиї сліди або почерк були
дослідженні.

Слід перевірити, чи запитував експерт додаткові відомості, матеріали і чи був задоволений
його запит (тобто чи достатньо йому було надано предметів і документів, що є об’єктами
дослідження); чи не збиралися вихідні дані самим експертом; чи не пропущені будь-які об’єкти
в одному з порівняльних переліків. Потрібно порівняти формулювання питань, які поставлені
слідчим (судом), з формулюваннями тих же питань у вступній частині і висновками. Якщо
між ними є істотні протиріччя, необхідно спробувати з’ясувати можливі причини цього [6].

Перевіряється також наукова обґрунтованість висновку, правильність застосування
конкретної методики та дозволу її використання (якою установою чи науковцем розроблено
й рекомендовано методику, літературне джерело, в якому її опубліковано).

Відповідно до кримінального процесуального закону суд досліджує висновок експерта
шляхом оголошення в судовому засіданні, а за необхідності – й допиту експерта. Після
оголошення висновку сторони можуть ставити питання експертові. При цьому слід мати на
увазі, що виходячи зі змісту положень ст. 356 КПК України суд не вправі відмовити стороні у
виклику експерта для отримання роз’яснень стосовно наданих ним висновків.

Допит експерта в суді (ст. 356 КПК України) є способом перевірки достовірності висновку
та його значення для справи. Експерт викликається в судове засідання та допитується для
роз’яснення і доповнення його висновку.

При дослідженні висновку експерта суди повинні виходити з того, що, згідно із ст. 94 КПК
України, він не має наперед встановленої сили і переваги над іншими доказами, підлягає
перевірці й оцінці за внутрішнім переконанням суду, що ґрунтується на всебічному, повному
й об’єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження у сукупності.

З огляду на викладене слід зазначити, що застосування спеціальних знань і науковість не
надає висновку експерта наперед встановленої сили. Навпаки, висновок експерта має однакове
процесуальне значення порівняно з іншими доказами, не є обов’язковим для суду, але, як
вимагає ст. 101 КПК України, незгода з ним повинна бути мотивована в ухвалі або вироку.

Зазначена вимога закону розповсюджується і на випадки, коли у провадженні щодо одного
й того ж предмета проведено декілька експертиз (зокрема, комплексна, комісійна, додаткова
або повторна). У такому випадку суд повинен надати оцінку кожному висновку з точки зору
всебічності, повноти й об’єктивності експертного дослідження.

Перевіряючи й оцінюючи висновок експерта, суд повинен з’ясувати:
– чи додержано вимоги закону при призначенні та проведенні експертизи;
– чи не було обставин, які виключали участь експерта у провадженні;
– компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;
– достатність поданих експертові об’єктів дослідження;
– повноту відповідей на поставленні питання та їхню відповідність іншим фактичним даним;
– узгодженість між дослідницькою частиною та висновком експертизи;
– обґрунтованість висновку експерта та його узгодженість з іншими матеріалами

провадження.
Підводячи підсумки, варто зазначити, що судова експертиза є одним із найбільш надійних

засобів доказування. Експертні дослідження є важливою, іноді невід’ємною складовою процесу
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доказування у кримінальному процесі. Сьогодні більшість експертиз проводиться на
належному фаховому рівні. За допомогою експертиз та інших наукових досліджень
розкривається більше третини кримінальних правопорушень, тому в кримінальному процесі
широко практикується її проведення. Результати проведеного аналізу щодо призначення
судових експертиз свідчать про те, що суди здебільшого правильно застосовують норми
процесуального законодавства, в тому числі і ті, що регламентують порядок та підстави
призначення експертиз.
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Розглядаються актуальні питання відшкодування завданої кримінальним
правопорушенням шкоди потерпілому.

Ключові слова: потерпілий, жертва, відшкодування шкоди, кримінальне провадження.

Рассматриваются актуальные вопросы возмещения вреда, причиненного уголовным
правонарушением потерпевшему.

Ключевые слова: потерпевший, жертва, возмещение вреда, уголовное производство.

Topical issues of compensation for harm caused by a criminal offense to the victim are
considered.

Keywords: injured party, victim, compensation for harm, criminal proceedings.

Нормативне регулювання суспільних відносин у незалежній Україні неухильно рухається
до імплементації міжнародно-правових стандартів у вітчизняне право. Саме це зумовлює
необхідність внесення змін до нормативно-правових актів та потребує реформування
найважливіших правових галузей.

Актуальність дослідження проблем відшкодування завданої кримінальним
правопорушенням шкоди потерпілому обумовлена тим, що нині науковцями та практиками
активно обговорюється питання щодо посилення останнім часом тенденції до розширення
прав особи, що активізувало дискусію про необхідність удосконалення законодавства у сфері
забезпечення базових прав потерпілого.

Конституція України містить ряд положень, якими декларується право на захист порушених
прав та охоронюваних законом інтересів. Згідно з Конституцією України громадяни мають
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом [1], а учасники судового
процесу вільні в наданні суду своїх доказів і в доведенні перед ним їхньої переконливості.
Виходячи із цих конституційних положень права потерпілого і підозрюваного, обвинуваченого
у кримінальному процесі, мають бути максимально урівноважені, адже тільки за таких умов
можна забезпечити реалізацію інших базових засад судочинства – рівності та змагальності
сторін.
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Право потерпілого від кримінального правопорушення на відшкодування матеріальної та
компенсацію моральної шкоди – невід’ємне право громадян, елемент правового статусу
особи. Як учасник кримінально-правових відносин, потерпілий з моменту скоєння
кримінального правопорушення має право на відшкодування завданих йому збитків і
спричиненої шкоди. Виходячи з цього суд уповноважений вирішувати питання щодо
відшкодування шкоди потерпілим як за клопотанням потерпілої сторони, так і за своєю
ініціативою.

З урахуванням об’ємів і розмірів матеріальної чи моральної шкоди або каліцтва суд може
визначити відшкодування на індивідуальній основі або, якщо це буде необхідно, колективній
основі (коли у справі беруть участь декілька потерпілих). При визначенні розмірів заподіяної
шкоди суд може звертатися за допомогою до відповідних експертів. Разом з тим при
встановленні розмірів завданої шкоди суд враховує як думку потерпілих, так і обвинувачених
осіб. Адже у випадку скоєння кримінального правопорушення винна особа і потерпілий
мають однакове «рівне» доказове відношення до цього факту.

Однією із гарантій відшкодування збитків потерпілому є запобіжний захід – застосування
застави. Стаття 154-1 Кримінально-процесуального кодексу України (1960 р.) (далі –
КПК України) передбачала, що під час провадження кримінальної справи судом першої
інстанції «застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, може бути звернена
судом на виконання вироку в частині майнових стягнень». Однак ця норма зовсім не
гарантувала відшкодування збитків потерпілому, оскільки в більшості випадків застава
зверталася у дохід держави. Чинний КПК України не тільки не гарантує відшкодування збитків
потерпілому у випадку застосування застави, а навіть ту мізерну можливість, що була
передбачена у КПК України (1960 р.), скасовує. Так, ч. 8 ст. 182 КПК України (2012 р.)
передбачено, якщо заставодавець, підозрюваний або обвинувачений, порушив умови застави,
застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного
бюджету України. На практиці є випадки, коли у кримінальному провадженні є цивільний
позов і до обвинуваченого застосовано заставу, однак обвинувачений не виконав умови
застави і суд при вирішенні справи заставу звернув у дохід держави. А як бути потерпілому?
У цьому випадку держава потурбувалася про свій «гаманець», а потерпілому передбачено
відшкодувати збитки за рахунок Державного бюджету України або подавати цивільний позов
до засудженого. Однак якщо держава, маючи у своєму розпорядженні цілий репресивний
апарат, не змогла примусити обвинуваченого виконати свої зобов’язання, то як безправний
потерпілий змусить обвинуваченого повернути йому збитки? Якщо говорити про
відшкодування шкоди за рахунок бюджету, то всім відомо, що за роки незалежності України
бюджет країни ніколи не був достатньо наповнений, а спеціального цільового фонду ще не
створено, тому потерпілому доведеться з протягнутою рукою ходити по різного роду кабінетах
чиновників і «клянчити» законом передбачене відшкодування. Так, і навіщо, спочатку кошти
зараховувати до спеціального фонду, а потім з нього відшкодовувати збитки потерпілому,
якщо можна одразу, за рішенням суду, відшкодовувати збитки потерпілому. У демократичних
країнах, у першу чергу, враховуються інтереси громадянина, а потім держави, і держава
стоїть на охороні цих інтересів.

З метою посилення гарантії відшкодування збитків потерпілому у випадку застосування
застави нами пропонується у ч. 8 ст. 182 КПК України внести зміни і викласти в такій редакції:
«У разі невиконання обов’язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений,
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будучи належним чином повідомлений, не з’явився за викликом до слідчого, прокурора,
слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки або
якщо порушив інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки,
застава звертається на відшкодування шкоди потерпілому, якщо такого немає – у дохід
держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й
використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового
збору». А далі – за текстом.

Ще одна гостра проблема у кримінальному судочинстві, на якій не можна не зупинитися, –
застосування судами ст. 75 Кримінального кодексу України (далі – КК України) і звільнення
засуджених від відбування призначеного покарання з випробуванням. Аналіз практики
застосування судами ст. 75 КК України показав, що до частини (близько 30–35 %) засуджених
за вчинення нетяжких і навіть тяжких злочинів суди застосовують ст. 75 КК України і звільняють
їх від відбування покарання з випробуванням. При цьому право потерпілого на відшкодування
шкоди, завданої злочином, здебільшого не враховується [2, с. 35].

З цього приводу В. Т. Маляренко звертає увагу на те, що у стадії призначення покарання
та виконання судових рішень зведена нанівець така засада судочинства, як змагальність,
оскільки потерпілий майже повністю ігнорується [3, с. 22].

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України та рекомендацій, викладених у п. 8 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами
кримінального покарання» (далі – Постанова від 24 жовтня 2003 р. № 7), призначення більш
м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин, може мати
місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом’якшують покарання та
істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

Вирішуючи питання про застосування судами ст. 75 КК України і звільнення засуджених
від відбування призначеного покарання з випробуванням, найчастіше суди враховували такі
виняткові обставини справи і дані про особу винного: відсутність тяжких наслідків злочину,
другорядна роль обвинуваченого у вчиненні злочину, наявність у обвинуваченого тяжкої
хвороби, скрутне матеріальне становище обвинуваченого та членів його сім’ї, добровільне
відшкодування завданої шкоди, знаходження на утриманні обвинуваченого неповнолітніх чи
непрацездатних членів сім’ї, тяжкі захворювання членів сім’ї, які потребують догляду з боку
обвинуваченого та коштів, інші обставини.

У кожному випадку звільнення засуджених від відбування призначеного покарання на
підставі ст. 75 КК України суд повинен у мотивувальній частині вироку зазначити, які саме
обставини справи пом’якшують покарання, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого
злочину і впливають на пом’якшення покарання, і які дані про особу засудженого
враховуються судом.

Аналізуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що суди, застосовуючи ст. 75 КК
України, враховують такі виняткові обставини справи і дані про особу винного, які навіть не
зазначені в ч. 1 ст. 66 КК України, а така обставина, як добровільне відшкодування завданого
збитку або усунення заподіяної шкоди, відіграє другорядну роль, і тому інтереси потерпілих
при постановленні вироку залишаються не завжди врахованими.

На незадовільний стан відшкодування шкоди, завданої потерпілому злочином, на нашу
думку, впливає те, що ні ст. 75 КК України, ні Постанова від 24 жовтня 2003 р. № 7 не
передбачають першою й обов’язковою умовою звільнення засудженого від відбування
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призначеного покарання з випробуванням – добровільне відшкодування завданого збитку
або усунення заподіяної шкоди. Тому необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 75 КК України
«Звільнення від відбування покарання з випробуванням». Цю норму закону доцільно
доповнити п. 2 і викласти в такій редакції: «Обов’язковою обставиною звільнення від відбування
покарання з випробуванням є добровільне відшкодування засудженим завданого збитку або
усунення заподіяної шкоди». Серед інших пом’якшуючих обставини суд може врахувати
будь-які, які вважатиме за необхідне.

Щодо відшкодування моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
потерпілому, то і тут гарантій захисту прав потерпілого жодних. У часи Радянської держави
існувала думка, що ця шкода не піддається точній грошовій оцінці; майнове її відшкодування
є атрибутом буржуазного суспільства, де все оцінюється у коштах, у тому числі честь і совість.
За такого підходу до цієї проблеми немайнова шкода взагалі не відшкодовувалася, а тому
образа потерпілого, його бажання справедливості залишалося незадоволеним.

Невідшкодування будь-якої, зокрема і моральної, шкоди, завданої злочином потерпілому,
створює напругу між потерпілим та засудженим, сприяє формуванню у злочинців ілюзії
безкарності.

Обрахування розміру моральної шкоди і нині законодавством не встановлено, тому на
практиці виникають труднощі в його визначенні. Відповідно до п. 9 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди» (п. 6) судам роз’яснено, що розмір
відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд повинен визначати, враховуючи характер
та обсяг страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характер
немайнових втрат (їхньої тривалості, можливості відновлення тощо) та інші обставини.

У більшості випадків потерпілий від злочину сам встановлює кількісну ознаку (грошовий
еквівалент) заподіяної йому шкоди, а суд у процесі розгляду справи та дослідження наявних
доказів доходить однозначного висновку: чи задовольнити повністю вимогу потерпілого, чи
задовольнити цю вимогу в частині, чи відмовити у задоволенні цієї вимоги.

Як показало вивчення кримінальних справ, суди приймають здебільшого рішення при
визначенні розміру відшкодування моральної шкоди в рази менші, ніж вимагає та обґрунтовує
потерпілий, що не завжди виходить із засад розумності, виваженості та справедливості.

Аналізуючи стан відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням, можна дійти висновку, що законні інтереси потерпілих часто залишаються
незахищеними. Навіть коли злочинця знайдено та засуджено, відшкодування нерідко
розтягується на багато років. Хіба можна вважати відшкодуванням мізерний внесок із «зони»?

Аналіз Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) надає підстави
стверджувати, що під час відбування покарання у засудженого зовсім немає стимулів
відшкодовувати збитки потерпілому, оскільки:

– по-перше, відповідно до ст. 107 КВК України брати участь у трудовій діяльності – це
право, а не обов’язок засуджених до позбавлення волі;

– по-друге, відповідно до ст. 121 КВК України із заробітку або іншого доходу засуджених до
позбавлення волі, у першу чергу, відраховують прибутковий податок, аліменти, відшкодовують
комунально-побутові та інші надані послуги, частина надається на власні потреби і тільки з
того, що залишилося, відраховується за виконавчими документами;
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– по-третє, і найголовніше, ні КК України (стст. 81, 82, 85, 86), ні КВК України (стст. 152, 154),
ні Закон України «Про амністію» не передбачають однією з обов’язкових умов умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання чи за амністією – повне відшкодування
збитків потерпілому.

Водночас є чисельні випадки, коли водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, покалічив
людину, або навіть втік з місця пригоди. Прокурори закривають такі кримінальні провадження
на підставі Закону України «Про амністію», оскільки це неумисний злочин і ця стаття підпадає
під дію цього закону. А хто відшкодовуватиме збитки потерпілому? Питання залишається без
відповіді.

Наявність чисельних прогалин у законодавстві щодо забезпечення прав потерпілих і захист
їхніх інтересів ставить на порядок денний питання про необхідність включення до КПК України
норм, які б посилювали захист прав і законних інтересів громадян, щодо яких вчинено
кримінальне правопорушення.

Досить значущою формою участі потерпілого у кримінальному провадженні є його
участь як сторони примирення. Примирення між потерпілим та підозрюваним,
обвинуваченим може бути виражено в:

– угоді про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим;
– відмові потерпілого від своїх попередніх претензій та вимог до особи, яка вчинила

кримінальне правопорушення;
– проханні закрити провадження, розпочате за його заявою.
Водночас КПК України в одному випадку передбачає процесуальну форму примирення,

а в іншому – ні. Так, у випадку прийняття рішення про звільнення особи від кримінальної
відповідальності, згідно з ч. 3 ст. 286 КПК України, перед направленням клопотання до суду
про звільнення особи від кримінальної відповідальності прокурор зобов’язаний ознайомити
з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від
кримінальної відповідальності. Водночас у цій нормі не передбачено, щоб думка потерпілого
була виражена у будь-якій процесуальній формі. Згідно з ч. 5 ст. 287 КПК України у клопотанні
прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності прокурор зобов’язаний вказати
розмір шкоди, завданої правопорушенням, та відомості про її відшкодування. І безпосередньо
при розгляді питання про звільнення від кримінальної відповідальності в суді останній
зобов’язаний з’ясувати думку потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного,
обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Тобто у цих випадках думка потерпілого
може бути виражена і в усній формі. Зовсім протилежною повинна бути процесуальна форма
примирення у випадку примирення на підставі угоди. За відсутності такого елемента
примирення як акт прощення, відсутня і підстава звільнення особи від кримінальної
відповідальності.

На думку В. Трофименко та С. Фоміна, належною процесуальною формою примирення
може бути: усна заява потерпілого, процесуально оформлена протоколом компетентних
органів; письмова заява, яка передається цим органам безпосередньо потерпілим, або угода
про примирення, що фіксується в письмовій формі і підписується всіма учасниками
примирення [4, c. 68].

Крім того, на думку Ю. Грошевого, разом з матеріалами справи в суд до початку розгляду
справи по суті можуть подаватися: нотаріально засвідчена заява потерпілого, якщо вона
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передається його представником; заява потерпілого про відшкодування завданих йому збитків
або усунення заподіяної шкоди [5, с. 49].

Однак примирення можливе в цих випадках, якщо особа визнає: по-перше, факт вчинення
нею кримінального правопорушення, по-друге, повним обсягом свою вину, а також, якщо
особа готова відшкодувати заподіяні кримінальним правопорушенням збитки.

Разом з тим вина особи повинна підтверджуватися сукупністю зібраних доказів, що
перевірені судом, однак домінуючою або обов’язковою умовою звільнення особи від
кримінальної відповідальності є примирення сторін і, як наслідок, виражене небажання
потерпілого притягувати винного до кримінальної відповідальності.

Згідно із ст. 469 КПК України угода про примирення може бути укладена за ініціативою
потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Водночас, на нашу думку, примирення –
це двохсторонній акт, що вимагає згоди не тільки потерпілого, а й обвинувачуваного. Однак
кримінально-правове і кримінальне процесуальне значення має насамперед волевиявлення
потерпілого, тому вирішальна роль у цьому повинна належати саме потерпілому.

Відповідно до ст. 468 КПК України угода про примирення, укладена між потерпілим та
підозрюваним чи обвинуваченим, є однією з підстав для звільнення особи від кримінальної
відповідальності. На цю обставину вказує також Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 23 грудня 2005 року № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про
звільнення особи від кримінальної відповідальності». Примирення винної особи з потерпілим
належить розуміти як акт прощення її потерпілим у результаті вільного волевиявлення, що
виключає будь-який неправомірний вплив, незалежно від того, яка зі сторін була ініціатором
та з яких мотивів.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з
потерпілим можливе лише у разі відшкодування завданих злочином збитків або усунення
заподіяної шкоди і не може бути застосовано у випадках, коли винна особа (підозрюваний,
обвинувачений) лише зобов’язується відшкодувати збитки (усунути шкоду) в майбутньому.
Крім того, суд з метою додержання прав та законних інтересів потерпілого щоразу має
перевіряти підстави примирення щодо їхньої відповідності закону та нормам моралі, а саме,
чи не є згода потерпілого на примирення вимушеною, наслідком фізичного чи психічного
примусу з боку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або її оточення.

Іноді може виникнути ситуація, коли винна особа не може повним обсягом відшкодувати
завдані збитки на час вирішення кримінальної справи, але потерпілий погоджується на умови
примирення, запропоновані винною особою. У таких випадках, на нашу думку, можливе
звільнення особи від кримінальної відповідальності, коли збитки ще реально не компенсовані
(відшкодовані), але сторони кримінально-правового конфлікту уклали угоду, де передбачений
порядок відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням. З цього приводу
В. В. Навроцька вважає, що у випадку, коли обвинувачений (підсудний) укладе з потерпілим
домовленість про відстрочку виконання зобов’язань щодо відшкодування завданих збитків
(усуненню заподіяної шкоди), суд зупиняє щодо неї провадження до закінчення строку
виконання умов домовленості про примирення, після спливу якого суд повинен відновити
провадження, і у разі з’ясування того, що домовленості про примирення виконані, винести
постанову про закриття справи. Якщо ж такі зобов’язання взагалі не виконані чи виконані
неналежним чином, то розгляд кримінальної справи продовжується у звичайному порядку
до винесення вироку [6]. На жаль, пропозиція В. Навроцької не може бути прийнята у зв’язку
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з тим, що ст. 280 КПК України передбачає вичерпний перелік підстав для зупинення
провадження щодо справи.

На нашу думку, суд у кожному окремому випадку повинен повним обсягом дослідити
зібрані докази, які підтверджують факт відшкодування матеріального збитку і компенсацію
моральної шкоди або іншим шляхом усунення заподіяної шкоди, і після цього приймати
рішення в нарадчій кімнаті. А оскільки підставою для звільнення винної особи від кримінальної
відповідальності за примиренням її з потерпілим є сукупність перелічених у законі
обов’язкових умов, а відсутність хоча б однієї з них виключається можливість примирення, то
у вищеназваних випадках кримінальна справа має бути закрита лише після виконання винною
особою всіх передбачених умов без винятку і повним обсягом до видалення суду в нарадчу
кімнату. В іншому разі суд виносить обвинувальний вирок.

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що залишається досить актуальною думка
Ю. Мірошниченка, що «пріоритетна увага до проблем осіб, потерпілих від злочинів, на всіх
стадіях процесу з метою досягнення паритету прав сторін має стати для України дороговказом
на шляху розв’язання першочергових завдань реформування системи кримінального
правосуддя і критерієм оцінки його ефективності міжнародною спільнотою» [7, с. 47].
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
У статті здійснено комплексне обґрунтування основних положень використання

спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського
порядку та наведено рекомендації щодо їхнього застосування у діяльності органів
досудового розслідування.

Ключові слова:  спеціальні знання, громадський порядок, види спеціальних
криміналістичних знань, орган досудового розслідування.

В статье осуществлено комплексное обоснование основных положений использования
специальных знаний при расследовании уголовных преступлений против общественного
порядка и приведены рекомендации по их применению в деятельности органов досудебного
расследования.

Ключевые слова: специальные знания, общественный порядок, виды специальных
криминалистических знаний, орган досудебного расследования.

The article provides a comprehensive substation of the main provisions for the use of special
knowledge in the investigation of criminal offenses against public order and provides
recommendations on their application in the activities of the pre-trial investigation bodies.

Keywords: special knowledge, public order, types of special forensic knowledge, pre-trial
investigation body.

Проблеми, пов’язані з дослідженням методики розслідування кримінальних
правопорушень проти громадського порядку, набувають усе більшої актуальності. Правовий
нігілізм, низький рівень виховання значної частини населення нашої держави, відсутність
загальноприйнятих моральних установок призводять до зростання кількості таких кримінальних
правопорушень.

Суспільна небезпека кримінальних правопорушень проти громадського порядку полягає
в тому, що вони посягають на нормальні умови життя людей у різних сферах суспільно
корисної діяльності, спокійний відпочинок і дотримання правил поведінки у житті та побуті.

© Лазебний А. М., 2017
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Крім того, завдають шкоди громадянам, їхньому здоров’ю, власності, навколишньому
середовищу тощо.

Метою дослідження є комплексне обґрунтування основних положень використання
спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського
порядку та рекомендації щодо їхнього застосування у практичній діяльності працівниками
правоохоронних органів.

Питання використання спеціальних знань у судочинстві з певною періодичністю досить
активно вивчають та обговорюють науковці. Насамперед це прослідковується у працях
О. Ф. Аубакірова, Р. С. Бєлкіна, А. І. Вінберга, В. Г. Гончаренка, Г. І. Грамовича, Ф. Е. Давудова,
П. В. Данісявічюса, А. В. Дулова, П. П. Іщенка, Н. І. Клименко, З. О. Ковальчук, В. Я. Колдіна,
В. К. Лисиченка, В. М. Махова, Г. М. Надгорного, А. Я. Паліашвілі, М. Я. Сегая,
М. О. Селіванова, З. М. Соколовського, В. В. Циркаля, А. І. Шиканова, О. Р. Шляхова та ін.

Правильне розуміння поняття спеціальних знань у кримінальному процесі – важлива
умова їхнього використання в різних формах учасниками кримінального судочинства при
розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського порядку згідно із вимогами
закону. Спеціальні знання є елементом, що визначає процесуально-правовий статус учасників
кримінальної процесуальної діяльності. Вони впливають на формування їхніх прав й обов’язків,
систему гарантій, умови та порядок діяльності у процесі розслідування кримінальних
правопорушень проти громадського порядку, визначають характерне процесуальне значення
результатів, що досягаються під час такої діяльності. Тому це питання не лише суто академічне,
а має також і суттєве прикладне значення [8, c. 81].

Тлумачення терміна «спеціальні знання» у новому кримінальному процесуальному
законодавстві України відсутнє, що, відповідно, надає можливість нам внести свої пропозиції
щодо визначення його змісту. За останні п’ятдесят років, які пройшли з моменту прийняття
попереднього КПК України (1960 р.), практично кожна наукова публікація, присвячена
питанням участі в кримінальному процесі експертів і спеціалістів, розпочиналася з дослідження
питань визначення правової термінології «спеціальні знання» і «спеціальні пізнання».
Невизначеність у трактуванні цих термінів зберігається і сьогодні, тому перш ніж перейти до
дослідження різних видів спеціальних знань, які використовуються під час розслідування
злочинів проти громадського порядку, зробимо спробу визначити сутність терміна «спеціальні
знання» і його відмінність від раніше поширеного терміна «спеціальні пізнання» [3, c. 20].

У цьому випадку найбільш простим, мабуть, буде визначення місця й ролі спеціальних
знань, а не спеціальних пізнань у житті суспільства, оскільки сама термінологія знання більш
універсальна в її застосуванні до конкретних обставин. І все ж, як зазначають деякі науковці,
саме спеціальні знання відсутні в загальній сумі знань людського суспільства. Тому в публікаціях
зазначається, що поняття «спеціальні знання» немає в теорії пізнання взагалі, оскільки теорія
пізнання ділить усю сукупність знань як продукт суспільно-трудової й розумової діяльності
людей тільки на знання наукові або повсякденні. Причому до повсякденних знань часто
належать: життєвий досвід, практичні знання й здоровий глузд [15, с. 140].

З філософської точки зору всі знання людського суспільства можуть бути тільки
донауковими, життєвими, художніми (як специфічний спосіб естетичного освоєння дійсності)
і науковими (емпіричні й теоретичні). Отже, філософія не виділяє ніяких спеціальних знань як
самостійної категорії знань взагалі. Деякі сучасні філософи пишуть про дещо іншу систему
знань суспільства, відносячи до неї тільки повсякденні, філософські й наукові знання, однак
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місця спеціальним знанням не найшлося й у їхньому філософському баченні світу.
Незважаючи на філософські категорії, законодавець говорить саме про спеціальні знання,
вживаючи цей термін у своїх правових джерелах – кримінальному процесуальному законі.
Так, у ст. 71 КПК України зазначається, що «спеціалістом у кримінальному провадженні є
особа, яка володіє спеціальними знаннями…» [19, c. 445].

Суперечливість цього визначення, на нашу думку, полягає в наданні права слідчому або
судді самим визначати, де спеціальні, а де загальновідомі знання. Критикуючи таку точку
зору, З. М. Соколовський свого часу писав: «Виходить, що за однією справою, залежно від її
обставин і навіть від кваліфікації осіб, які мають до неї те або інше відношення, певні знання
можуть бути віднесені до спеціальних, а за іншою – до загальних... Поняття «спеціальні знання»
не можна ставити в залежність від того, чи володіють ними конкретні особи» [15, с. 202].

У наукознавчій літературі спеціальні знання визначаються як результат оволодіння певним
рівнем знань і навичок діяльності в конкретній професії та спеціальності. Тобто спеціальні
знання здобуваються внаслідок освіти і практичної діяльності.

Науковці-юристи, надаючи свої визначення спеціальних знань, необхідних для певного
забезпечення ефективності судочинства, в принципі не відходять від такого їхнього розуміння,
хоча і конкретизують сферу їхнього застосування. Так, В. М. Галкін вважає їх такими, що
«одержані в результаті спеціального навчання або професійного досвіду» [13, с. 11].

З. М. Соколовський під спеціальними знаннями розуміє «сукупність відомостей, одержаних
у результаті професійної підготовки, що створюють для тих, хто ними володіє, можливість
вирішення питань у будь-якій галузі». Визначенню цього поняття науковці іноді
використовують прийом протиставлення, як-от: «Спеціальні знання – це знання не
загальновідомі, не загальнодоступні, які не мають масового поширення, це знання, якими
володіє обмежене коло спеціалістів». Значну кількість уваги аналізу поняття спеціальних знань
приділив Г. М. Надгорний, який сформулював компромісне їхнє визначення як знань, «що не
належать до загальновідомих і утворюють основу професійної підготовки у наукових,
інженерно-технічних та виробничих спеціальностях, а також не загальновідомі знання, необхідні
для заняття будь-якими іншими видами діяльності». Згодом він уточнив це визначення,
зорієнтувавши його на кримінальне судочинство, і зазначив, що вони «використовуються для
виявлення, закріплення, вилучення, оцінки й дослідження доказів». З. О. Ковальчук відстоювала
введення у визначення спеціальних знань критерію їхньої неочевидності, що в цілому як одна
з ознак не викликає заперечень [16, с. 202].

На підставі розглянутого вище можна зробити такі висновки. По-перше, потрібно чітко
відмежовувати у функціональному аспекті спеціальні знання як результат професійної
підготовки і певну спеціалізовану освіченість окремих людей від передбачених
процесуальними законами спеціальних знань, які, будучи за своїм змістом тотожними з
першими, можуть використовуватись у точно встановлених законом формах і межах. Тобто
повністю індиферентні до становища носія цих знань і їхніх споживачів вони перетворюються
на процесуально-правову категорію, використання якої передбачено лише визначеними
суб’єктами й у встановлених процедурах, що у кожному випадку їхнє застосування вимагає
наявності одного з передбачених суб’єктів, засвідчення його компетентності, а також
узаконених шляхів одержання бажаного результату.

По-друге, у процесуальне визначення спеціальних знань обов’язково потрібно включати
загальнонаукове їхнє поняття як обов’язкову змістову основу поняття процесуального, а
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останнє повинно визначати лише межі і форми особливого використання цих знань у
судочинстві та юридично значущі наслідки такого використання.

Спираючись на наведене визначення спеціальних знань, яке, на нашу думку, максимально
точно відображає теоретичні положення наукознавства, законодавства і практику залучення
спеціальних знань до відправлення правосуддя, можна констатувати, що спеціальні знання –
це не якась об’єктивізована аморфна сума результатів людського пізнання, а диференційовані
за ступенем пізнання цього галузевого предмета науки, рівнем оволодіння суб’єктом
судочинства та процесуальною компетенцією цих суб’єктів знання, які можуть і потрібно
використовувати у доказуванні фактів, необхідних для встановлення об’єктивної судової
дійсності.

Водночас потрібно зауважити, що слідчий, прокурор, захисник, слідчий суддя, суддя,
спеціаліст, експерт повинні мати відповідні спеціальні знання, необхідні кожному з них для
виконання своїх процесуальних і пізнавальних функцій. Кожен з них зобов’язаний мати певні
спеціальні знання, без яких він не може обіймати ту чи іншу посаду або мати той чи інший
статус. Наприклад, слідчий обов’язково повинен мати обсяг знань, володіючи якими він може
виконувати передбачені законом функції розслідування. Такі знання набуваються під час
одержання вищої юридичної освіти й удосконалюються під час практичної діяльності та
використання різних форм підвищення кваліфікації. Проте окремі слідчі можуть мати більш
глибокі і різноманітні знання, але це є бажаним, а не обов’язковим фактором [9, c. 18].

Як свідчать результати опитування, 91 % слідчих вважають, що навіть у випадках, коли
слідчий володіє спеціальними знаннями, він повинен залучити до участі спеціаліста (експерта)
у формі, передбаченій законом.

Усе це певним чином стосується й інших суб’єктів доказування, зокрема тих, що надають
правову допомогу. Тому цілком природним є уявлення про різні рівні спеціальних знань, які
повинні мати суб’єкти доказування, з одного боку, і спеціалісти та експерти – з іншого.
Представники другої групи апріорі у своїх галузях повинні мати більш досконалі знання, ніж
представники першої. Але вирішальними тут є не відмінності в рівнях спеціальних знань, які
також потрібно враховувати, а у процесуальних формах і результатах застосування цих знань.

У процесуальному правовому розумінні до спеціальних криміналістичних знань варто
відносити тільки знання в області криміналістичної техніки. Таким чином, до спеціальних
криміналістичних знань варто відносити відомості про техніко-криміналістичні засоби й методи
виявлення, фіксації, вилучення й дослідження матеріальних слідів й інших речових доказів,
застосовуваних у ході експертної, слідчої або судової діяльності, закріплені в різних
матеріальних джерелах, носіях цієї інформації [6, c. 22].

На нашу думку, система спеціальних криміналістичних знань складається з галузевих
техніко-криміналістичних знань у таких областях: криміналістична фотографія, звуко- і
відеозапис; криміналістичне слідознавство; криміналістичне зброєзнавство; криміналістичне
документознавство; криміналістичне вчення про зовнішні ознаки людини. Вважаємо, що
спеціальні криміналістичні пізнання – це навички й уміння застосування техніко-
криміналістичних засобів і методів у ході розкриття, розслідування й попередження
кримінальних правопорушень, набуті суб’єктом пошуково-ідентифікаційної діяльності шляхом
спеціальної підготовки або професійного досвіду, засновані на системі спеціальних
криміналістичних знань.
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Види спеціальних криміналістичних пізнань відповідають видам спеціальних
криміналістичних знань, на практичну реалізацію яких суб’єктами пошуково-ідентифікаційної
діяльності вони спрямовані:

а) навички й уміння проведення криміналістичної фото-, відеозйомки;
б) навички й уміння застосування техніко-криміналістичних засобів і методів у ході збирання

(пошук, виявлення, фіксація, вилучення) і дослідження (попереднє, експертне) слідів людини;
слідів знарядь, інструментів, виробничих механізмів; слідів транспортних засобів;

в) навички й уміння застосування техніко-криміналістичних засобів і методів у ході збирання
(пошук, виявлення, фіксація, вилучення) і дослідження (попереднє, експертне) вогнепальної
зброї й слідів її застосування; боєприпасів і їхніх частин; холодної зброї й слідів її застосування,
вибухових пристроїв і слідів їхнього застосування;

г) навички й уміння застосування техніко-криміналістичних засобів і методів у ході збирання
(пошук, виявлення, фіксація, вилучення) і дослідження (попереднє, експертне) документів, а
також матеріальних слідів їхньої зміни;

ґ) навички й уміння застосування техніко-криміналістичних засобів і методів для
запам’ятовування (збереження, фіксування) зовнішнього вигляду людини, а також збирання
й дослідження (попереднє, експертне) відомостей про зовнішній вигляд людини [8, c. 39].

В умовах науково-технічного прогресу зростаючі можливості використання спеціальних
знань стримуються через те, що вдосконалення законодавства відстає від потреб практики.
Відсутність у законодавстві норм, що регулюють використання спеціальних знань, змушують
слідчих відмовлятися від допомоги спеціалістів або ж використовувати цю допомогу з
порушенням встановленого законом порядку. Це призводить до втрати доказового значення
фактичних даних, отриманих таким чином.

Отже, визначення поняття «спеціальні знання» через якийсь конкретний об’єктивний
критерій набуло дискусійного характеру, але дискусія стосувалася не стільки оспорювання
заявлених до врахування у відмежуванні спеціальних знань об’єктивних даних, скільки вказівку
на не повноту їхнього переліку в кожному випадку і на недостатність самого об’єктивного
критерію. Повністю були відкинуті лише абстрактні категорії, такі як: «середній рівень розвитку
людини в суспільстві», «середній рівень знань» тощо [18, с. 12].

На нашу думку, спеціальні знання – це знання, вміння та навички конкретно визначеної
особи, що не є загальнодоступними та загальновідомими, необхідні для вирішення конкретних
питань, які входять у виняткову компетенцію органів досудового розслідування включаючи
прокурорів, а також суд для встановлення об’єктивної дійсності у кримінальному провадженні,
застосування яких здебільшого потребує додаткових пристроїв та засобів.
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Стаття присвячена характеристиці структури та основ функціонування міжнародних

судово-експертних мереж. Розглянуто перспективні напрями міжнародного
співробітництва судово-експертних установ та наведено шляхи підвищення його
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Статья посвящена характеристике структуры и основ функционирования
международных судебно-экспертных сетей. Рассмотрены перспективные направления
международного сотрудничества судебно-экспертных учреждений и приведены пути
повышения его эффективности с целью вступления в международные судебно-экспертные
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The article is devoted to the description of the structure and foundations of the functioning
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the aim of joining international forensic expert networks.
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Одним із основних напрямів роботи всіх органів державної влади в Україні щодо її інтеграції
в європейське та світове співтовариство є підготовка пропозицій з питань міжнародно-
правових відносин та приєднання України до міжнародних договорів і конвенцій; підписання
угод про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав та міжнародних
організацій, взаємодія з ними в межах своїх повноважень тощо.

Саме тому актуальною тенденцією сучасності є розширення участі судово-експертних
установ у такому міжнародному співробітництві, підвищення їхньої ролі у розвитку теорії та
практики криміналістики і судової експертизи. Ефективному розвитку інтеграційного процесу
у галузі судової експертизи судово-експертних установ держав різних регіонів світу сприяє не
лише накопичений досвід нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності,
а й реалізація перспективних підходів до виникнення нових видів судових експертиз [1, с. 14].

Дослідженню питання видів та напрямів міжнародної діяльності у сфері проведення судової
експертизи, а також створення та функціонування міжнародних судово-експертних установ
присвячували свої праці Т. М. Бекбулатова, В. Є. Бородаєв, Н. І. Кліменко, О. Лопата,
О. В. Мануленко, Ш. М. Хазієв, В. В. Хоша, О. П. Яковенко та інші вчені.

Метою статті є визначення актуальності та необхідності вступу українських суб’єктів
експертного дослідження до міжнародних судово-експертних установ.

Національним законодавством передбачено, що державні спеціалізовані установи, які
виконують судові експертизи, користуються правом встановлювати міжнародні наукові зв’язки
з установами судових експертиз, криміналістики тощо інших держав, проводити спільні наукові
конференції, симпозіуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією і
друкованими виданнями та здійснювати спільні видання в галузі судової експертизи і
криміналістики [2].

Водночас, відповідно до Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ
України, затвердженого Наказом МВС України від 03.11.2015 № 1343, Експертна служба
Міністерства внутрішніх справ України є системою державних спеціалізованих установ судової
експертизи, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством внутрішніх справ
України.

У сфері міжнародного співробітництва Експертна служба МВС України для виконання
покладених на неї завдань має право:

– установлювати зв’язки з правоохоронними органами, установами судової експертизи
та криміналістики тощо інших держав та їхніми міжнародними об’єднаннями й організаціями,
у тому числі у формі членства в цих об’єднаннях та організаціях;

– за участь у міжнародних організаціях сплачувати членські внески, передбачені їхніми
установчими документами, за наявності відповідних контрактів, двосторонніх або
багатосторонніх угод тощо, передбачених законодавством;

– у межах компетенції користуватися відповідними інформаційними базами даних органів
державної влади, державними, зокрема урядовими, системами зв’язку та комунікацій МВС,
іншими технічними засобами та мережами [3].

Однак, на думку О. Лопати, враховуючи результати вивчення теоретичних і практичних
джерел, хочемо зауважити, що зміст міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної
діяльності є ширшим [4, с. 98].

Цілком зрозуміло, що національна судова експертиза не може існувати ізольовано, тобто
тільки в межах окремої держави, оскільки вона активно не виконуватиме свої функції
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забезпечення правоохоронної діяльності поза інтеграцією з міжнародною спільнотою. Тому
необхідне міжнародне співробітництво експертних установ з метою обміну досвідом,
врахування сучасних досягнень науки і техніки, виключення дублювання науково-методичного
забезпечення регіонального розподілу завдань між судово-експертними установами,
створення профільних експертних напрямів [5, с. 131].

Судово-експертна діяльність держав повинна відповідати національним принципам та
міжнародним правовим і професійним стандартам. Висновок, складений експертами однієї
держави, повинен мати силу доказів для судів іншої держави.

Слід зазначити, що останніми роками активізувалося міжнародне співробітництво в галузі
судової експертизи. Одним із таких напрямів є створення міжнародних судово-експертних
мереж. На сьогодні функціонує п’ять таких мереж, які об’єднують наукові резерви судово-
експертних установ різних держав:

1. Європейська мережа судово-експертних установ, що існує з 1995 р. Це найбільш
розвинена і міцна мережа.

2. Південноафриканська регіональна мережа судово-експертної науки з 2008 р., що включає
весь африканський регіон.

3. Азіатська мережа судово-експертних наук, яка існує з 2008 р.
4. Міжнародна судово-екологічна експертна мережа теж існує з 2008 р. для сприяння

судовим експертам у галузі екології і спеціалістам розслідування екологічних правопорушень.
5. Трасологічна судово-експертна природоохоронна мережа, що існує з 2006 р., яка є

неурядовою організацією для надання допомоги у проведенні судових експертиз у справах
про злочини проти дикої природи і для збереження біологічного розмаїття флори і фауни [5,
с. 131].

Європейська мережа судово-експертних установ (далі – ENFSI) існує з 1995 року. У її
складі налічується 54 експертні установи, 41 з яких знаходиться в державах-членах Євросоюзу.
Це найбільша у світі об’єднана організація судово-експертних установ, що отримала
міжнародне визнання [6].

Серед держав, інститути яких входять до європейської мережі, є Вірменія, Австрія,
Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Греція, Грузія, Данія, Іспанія,
Ірландія, Італія, Литва, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Росія, Сербія,
Словаччина, Словенія, Туреччина, Швеція, Швейцарія тощо. Найбільш відомими інститутами
ENFSI, що проводять експертні дослідження, є Нідерландський, Польський, Угорський і
Празький судово-експертні інститути [5, с. 131].

Мета ENFSI проголошена в її Конституції – бути на передових позиціях у світі, щоб
гарантувати якість розвитку і провадження судової експертизи у всій Європі. Основний напрям
діяльності ENFSI є намагання досягти високої організації в галузі судово-експертної діяльності
в Європі та світі шляхом розвитку якості послуг з проведення судової експертизи на всіх
етапах судочинства від місця події до суду, що забезпечується такими умовами:

– членство в ENFSI об’єднує виробничі, наукові та методичні можливості судово-експертних
установ;

– розширення членства в ENFSI закріплює довіру до цієї організації з боку правоохоронних
структур і судів;

– організовано встановлюються та підтримуються ділові відносини з іншими організаціями,
діяльність яких пов’язана з криміналістикою й судовою експертизою;



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

239

– будь-як заохочується діяльність усіх установ-членів ENFSI, які впроваджують в експертну
практику сучасні методики дослідження, міжнародні стандарти та забезпечують
компетентність експертів в окремих видах експертизи [7, с. 201].

На сьогодні до ENFSI входить, на жаль, лише одна судово-експертна організація України –
ДНДЕКЦ МВС України, яка у 2002 р. отримала та щорічно підтверджує міжнародний сертифікат
якості судових експертиз. Експертна служба МВС України упродовж 15 років здійснює
міжнародну діяльність у межах співпраці в Європейській мережі судово-експертних установ
(ЕМСЕУ-ENFSI). Під патронатом цієї авторитетної міжнародної організації здійснюються
заходи щодо акредитації лабораторій експертної служби за міжнародним стандартом ISO/
IEC17025 та впровадження системи управління якістю.

З 2007 р. ДНДЕКЦ МВС України є учасником Міжнародної програми підвищення
кваліфікації для органів кримінального розслідування (ІСІТАР) Департаменту Юстиції США,
яка реалізується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами США та України.
Метою програми є надання методичної та технічної допомоги підрозділам експертної служби
МВС України в розвитку різних видів експертиз, а також акредитації за міжнародним
стандартом ISO/IEC17025. За період 2000–2014 років працівниками Експертної служби МВС
України здійснено понад 200 експертних відряджень, зокрема у рамках ENFSI, з метою участі
у робочих зустрічах, навчаннях, стажуваннях, семінарах, конференціях, тренінгах, виставках
та інших заходах. Водночас за вказаний період ДНДЕКЦ МВС України відвідало понад
100 закордонних делегацій [8, с. 422].

Азіатська судово-експертна мережа (далі – AFSN) існує з 2008 року. До цієї мережі входять
такі судово-експертні установи: Управління медичних наук Сінгапура, Департамент наукової
служби Брунея, Департамент хімії Малайзії, Національне бюро розслідування Філіппін,
Центральний інститут судової експертизи Таїланду, Інститут судової експертизи В’єтнаму,
Китаю і Управління медичних наук Сінгапуру тощо [5, с. 132].

Основною метою створення AFSN стало намагання підвищити рівень судово-експертної
науки і практики у країнах Південно-Східної і Східної Азії, а також забезпечити координацію
наукових досліджень у галузі експертизи в кримінальному судочинстві. Основними напрямами
співробітництва є:

– акредитація судово-експертних лабораторій за міжнародними стандартами якості;
– удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників судово-

експертних установ шляхом навчання експертним спеціальностям, організація курсів
підвищення кваліфікації, стажування, проведення атестації, участь у семінарах тощо;

– проведення методичної роботи (створення єдиної науково-методичної основи
експертного дослідження, методичне рецензування висновків, інформаційний обмін
методичною і довідковою літературою);

– організація науково-дослідної роботи, зокрема координація розробки нових експертних
методик, апробація і впровадження отриманих результатів.

При цьому разом з розвитком методичного забезпечення традиційних видів судової
експертизи важливе практичне значення має становлення і розвиток нових її видів:
психологічної, комп’ютерно-технічної, лінгвістичної тощо. Удосконалення методичного
забезпечення потребують також економічна, товарознавча експертиза та експертиза об’єктів
інтелектуальної власності. Розвиток цих видів судової експертизи зумовлений насамперед
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потребою у розширенні наукової бази судочинства за рахунок дослідження нових об’єктів [1,
с. 15].

Трасологічна судово-експертна природоохоронна мережа (Trace Wildlife Forensic Network)
(далі – TWFN) була створена в 2006 році і є міжнародною неурядовою організацією, яка
призначена для надання допомоги в проведенні судових експертиз у справах про злочини
проти дикої природи, а також для збереження біологічного різноманіття флори і фауни. TWFN
забезпечує взаємодію судових експертів, спеціалізується на дослідженні тваринного світу і
правоохоронних органах, що забезпечують його захист. Мережа надає своїм членам
можливість отримувати інформацію про методи дослідження об’єктів дикої природи,
здійснювати контакти з багатьма судово-експертними лабораторіями в усьому світі, що
займаються проведенням судових експертиз об’єктів дикої природи. TWFN має свій інтернет-
форум, що сприяє пошуку потрібної інформації усім зацікавленим особам.

Одним із важливих завдань TWFN вважає поширення результатів наукових досліджень у
галузі судової експертизи об’єктів дикої природи, вона сприяє просуванню їхніх судово-
експертних досліджень на міжнародному рівні, стандартизації протоколів досліджень усіма
спеціалізуються в цій галузі лабораторіями, з огляду на що не у всіх країнах є спеціальні
судово-експертні лабораторії з дослідження таких об’єктів. Мережа забезпечує цим країнам
необхідну підтримку під час розслідування випадків контрабанди диких тварин і рослин, а
також випадків знищення рідкісних представників дикої природи. TWFN особливу увагу
приділяє країнам Азії та Африки в плані впровадження відповідних методик дослідження і
технічних коштів [9, с. 12].

Саме тому, на думку В. В. Хоши та О. В. Мануленка, одним із перших етапів, що потребує
на сьогодні теоретичного та практичного розроблення підстав для організації партнерства
судово-експертних установ Міністерства юстиції України з відповідними зарубіжними
установами, є реалізація їхньої акредитації за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025.
Виконання загальних вимог акредитації надасть змогу ефективно реалізувати елементи
кооперації у виконанні складних багатооб’єктних експертиз, підвищити динаміку розвитку
методичного забезпечення за рахунок диференціації наукових досліджень, організувати
широкий інформаційний обмін (зокрема, інформаційно-довідковими масивами зразків) на
єдиній методичній основі тощо [10, с. 246].

Отже, підводячи підсумок, можна зробити висновок, що інтеграційні процеси в судово-
експертній діяльності сприяють гармонізації та вдосконаленню експертного національного
законодавства, розвитку теоретичних основ експертних досліджень, виробленню єдиних
методичних рекомендацій з їхнього проведення, вдосконаленню експертної діяльності,
підвищенню професійної майстерності працівників судово-експертних установ, міжнародному
визнанню національних експертних висновків. Саме тому слід використовувати науковий та
технічний потенціал міжнародних мереж судово-експертних установ, оскільки реалізація
інтеграції судово-експертної діяльності матиме наслідком гармонізацію та вдосконалення
експертного національного законодавства і теоретичних основ експертизи, вироблення єдиних
методичних рекомендацій з різних видів експертиз, отримання міжнародного визнання
експертних висновків у цілому, вдосконалення експертної діяльності, підвищення професійної
майстерності працівників судово-експертних установ в Україні.
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У статті розглянуто основні засади взаємодії засобів масової інформації та
правоохоронних органів під час міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне
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В умовах перетворення України на демократичну країну підвищується роль засобів масової
інформації. Одним з найважливіших прав людини, яке можливе у демократичному суспільстві,
є право на вільний доступ до інформації, свободи слова та думки, на отримання інформації
про стан держави. Основну роль у реалізації цих прав відіграють засоби масової інформації,
які під час взаємодії з державними органами мають доступ до певної інформації та можливості
для поширення її в маси [1, с. 143].

Створення державою належних умов для побудови сучасного конкурентного
інформаційного простору, розвиток свободи слова та засобів масової інформації,
налагодження ефективної взаємодії між органами державної влади та засобами масової
інформації мають надзвичайно важливе значення для реалізації демократичних перетворень
в Україні [2].

Зазначимо, що досить часто саме правоохоронні органи взаємодіють із засобами масової
інформації, і їхнє звернення пов’язане з потребою допомоги в розслідуванні кримінальних
правопорушень, а саме виявлення свідків і потерпілих, одержання даних про обставини
вчиненого кримінального правопорушення, встановлення й розшук особи, виявлення
викраденого й слідів кримінального правопорушення тощо [3, с. 154].

Для ефективного забезпечення взаємодії правоохоронних органів у міжнародному
розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, внутрішньодержавних механізмів
недостатньо, тому у світі гостро постало питання створення додаткових інструментів,
використання яких надасть змогу швидше та із мінімальними затратами відшукати особу, яка
вчинила кримінальне правопорушення на території України. Одним із таких інструментів, на
нашу думку, є засоби масової інформації.

Можливості використання ЗМІ при розслідуванні кримінальних правопорушень
розглядаюься чималою кількістю вчених-криміналістів: В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, В. Д. Берназ,
П. Д. Біленчук, І. А. Возгріна, А. Ф. Волобуєв, І. Ф. Герасимов, К. В. Гутнік, В. Г. Гончаренко,
І. В. Гора, Л. Я. Драпкін, В. С. Кузьмічов, Ю. В. Стеценко, В. І. Шиканов, М. Г. Шурухнов,
М. П. Яблоков та інші.

Проте зазначені дослідження відбувалися за інших соціальних та правових умов, що
потребує продовження детального та комплексного вирішення цього питання з урахуванням
змін, що відбулися в соціально-економічній та правовій сферах.

Наукове дослідження взаємодії засобів масової інформації з представниками
правоохоронних органів у міжнародному розшуку є теоретично та практично значущим
насамперед з огляду на вагоме значення відповідних державних органів у здійсненні вказаного
розшуку осіб та ролі засобів масової інформації у цьому процесі. У зв’язку з цим потрібно
визначити чіткий механізм взаємодії засобів масової інформації з правоохоронними органами
у процесі здійснення міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Взаємодія правоохоронних органів із засобами масової інформації є досить новим явищем
для України. У першу чергу, це пов’язано із відсутністю нормативно-правової бази, яка б
регламентувала взаємодію ЗМІ з правоохоронними органами.

Деякі вчені зазначають, що використання ЗМІ саме в розшуковій діяльності слідчого є
необхідним процесом і дозволяє:

1) економити затрати часу, сили і засоби порівняно з іншими розшуковими заходами;
2) оперативно здійснювати ініціюючий вплив на населення;
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3) практично не обмежувати територію, населення якої може бути залучене до розшуку
особи, розслідування кримінального правопорушення за допомогою засобів масової
інформації. Особливого значення набуває це з розвитком інтернет-технологій, включення в
цю систему засобів масової інформації інших країн світу;

4) створювати за допомогою засобів масової інформації обстановку найбільшого сприяння
розслідуванню кримінальних правопорушень. Тут особливого значення набуває чинник
інформування населення про особу злочинця, що створює для нього умови неможливого
перебування на нелегальному становищі, подальшого вчинення кримінальних
правопорушень, а також позбавляє можливості уникнути покарання;

5) позитивно впливати на рівень правосвідомості і соціально-правову активність населення
[4, с. 159].

Сучасний рівень співпраці слідчих та працівників засобів масової інформації у процесі
міжнародного розшуку осіб не можна охарактеризувати як високий, про що свідчить часткова
«закритість досудового розслідування». Це пов’язано насамперед з таємницею досудового
розслідування. З цього приводу В. Д. Берназ визначає такий принцип взаємодії вищевказаних
органів із засобами масової інформації, як поєднання гласності розслідування із забезпеченням
таємниці досудового розслідування. Слідчий самостійно визначає, яку інформацію та яким
обсягом надавати представникам громадськості або засобів масової інформації з тим, щоб
це не зашкодило процесу розслідування та не спричинило виникнення певної форми протидії
розслідуванню кримінальних правопорушень [4, с. 157].

З цього приводу зазначимо, що в Інструкції про порядок використання правоохоронними
органами можливостей НЦБ Інтерполу у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
1997 року передбачена взаємодія НЦБ Інтерполу в Україні із засобами масової інформації,
яка здійснюється через Департамент комунікації МВС України [5].

Така взаємодія полягає в тому, що відомості, які знаходяться в розпорядженні НЦБ Інтерполу
і стосуються конкретних розслідувань і осіб, можуть бути передані засобам масової інформації
лише з дозволу НЦБ Інтерполу або тих органів, які повідомили їх Укрбюро Інтерполу [6, с. 27].
Ці вимоги поширюються також на інформацію, що надсилається Укрбюро Інтерполу
правоохоронним органам України та НЦБ Інтерполу іноземних країн.

Виступати у засобах масової інформації із заявами, коментарями, роз’ясненнями, давати
будь-які інтерв’ю з питань діяльності НЦБ Інтерполу, крім керівництва МВС України, можуть
лише начальник Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та його заступники [5].

Підкреслимо, що ефективність використання засобів масової інформації в роботі слідчого
у процесі міжнародного розшуку осіб залежить від визначення самого об’єкта розшуку,
чіткого планування дій слідчого. Значний ефект досягається при взаємодії одночасно з
декількома різними засобами масової інформації. Сьогодні виникла потреба у розробці
алгоритму дій при вчиненні окремих видів кримінальних правопорушень і залучення до
процесу розслідування різних засобів масової інформації, також відпрацюванні механізму
взаємодії між правоохоронними органами та ЗМІ [7].

Звертаємо увагу на те, що стосовно часу залучення засобів масової інформації до
вирішення розшукових завдань існує декілька точок зору. Одні фахівці вважають, що
обнародувати інформацію розшукового характеру можна тоді, коли вичерпані всі інші
можливості, аргументуючи це тим, що передчасне звернення до широкого кола громадськості
може насторожити злочинця. Інші зазначають, що вчиняючи кримінальне правопорушення,
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особа уже передбачає, що її розшукуватимуть і чекає цього. Тому використання засобів
масової інформації на перших етапах розслідування може полегшити вирішення розшукових
завдань, збереже час, з чим ми повністю погоджуємося [8, с. 9].

Обираючи засоби масової інформації для вирішення конкретних завдань, слід мати на
увазі не тільки їхні можливості щодо охоплення споживачів інформації, а й те, що радіо й
телебачення можуть оперативно повідомити про ті чи ті події, газети – прокоментувати їх,
журнали – теоретично обґрунтувати.

Зазначимо, що для покращення взаємодії із засобами масової інформації мистецтвом
спілкування із засобами масової інформації й повноцінного використання їхніх можливостей
повинні володіти всі слідчі та оперативні працівники, щоб успішно вирішувати поставлені
перед ними завдання. Але досі ще аналіз практики використання засобів масової інформації
свідчить, що нерідко підготовлені працівниками правоохоронних органів матеріали, призначені
для залучення населення до участі в розслідуванні кримінальних правопорушень, не
відповідають заданій меті через неправильну орієнтацію, неправильно адресоване звернення,
неналежну його форму тощо.

Ми вважаємо, що при здійсненні міжнародного розшуку осіб в обов’язковому порядку
необхідно залучати представників засобів масової інформації, адже основна їхня функція –
донесення до осіб інформації будь-яким законним способом, що полегшує процес розшуку
особи. Важливо пам’ятати, що йдеться про міжнародний розшук осіб, а тому правоохоронні
органи України мають взаємодіяти також з представниками засобів масової інформації
зарубіжних країн.

Отже, наразі найбільш поширеними проблемами взаємодії правоохоронних органів та
засобів масової інформації є:

1. Недостатня нормативно-правова база, зокрема в частині чіткої регламентації взаємодії
правоохоронних органів із засобами масової інформації [9, с. 219].

2. Відсутність у правоохоронних органів практики відносин із засобами масової інформації
(немає практики відповідей органів влади на публікації засобів масової інформації – найчастіше
це стандартні тексти, написані прес-службами; прес-конференції, брифінги носять
формальний характер) [10, с. 28].

3. Недостатній доступ журналістів до керівництва правоохоронних органів (терміново
отримати потрібний коментар для засобів масової інформації практично неможливо).

4. Неоперативність правоохоронних органів у поширенні інформації щодо своїх заходів
(коментарі на актуальні теми іноді з’являються у прес-службах пізно) [11, с. 17].

Наразі співпраця представників правоохоронних органів із засобами масової інформації
в сучасних умовах також бажає кращого. Це пов’язано з тим, що не всі аспекти такої взаємодії
врегульовані законодавчо. На нашу думку, одним із напрямів подолання цієї проблеми може
стати укладення договорів, де б регламентувалися взаємовигідні положення діяльності
правоохоронних органів та представників засобів масової інформації у процесі здійснення
міжнародного розшуку осіб.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ
У статті розглянуто окремі проблемні питання розслідування кіберзлочинів.

Досліджено диференціацію підходів до визначення поняття кіберзлочинів. Звернено увагу
на криміналістичну характеристику цього виду кримінальних правопорушень.

Ключові слова: комп’ютерні злочини, кіберзлочини, кіберзлочинність, криміналістична
характеристика.

В статье рассмотрены проблемные вопросы расследования киберпреступлений.
Акцентируется внимание на многоаспектности проблемы расследования данных
преступлений.

Ключевые слова:  компьютерные преступления, киберпреступления,
киберпреступность, криминалистическая характеристика.

The article deals with the problematic issues of the investigation of cybercrime. Attention is
focused on the multidimensionality of the problem of investigating these crimes.

Keywords: computer crimes, cybercrime, cybercrime, juvenile forensic characteristics.

Злочинність, яка є невід’ємною частиною нашого суспільства, набуває віртуальних форм,
і на сьогодні спостерігається значне розповсюдження комп’ютерних злочинів, що, в першу
чергу, пов’язано зі стрімким розвитком новітніх інформаційних технологій.

До комп’ютерних злочинів насамперед належать злочини, передбаченні Кримінальним
кодексом України (далі – КК України), який містить самостійний розділ «Злочини у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку».

Як свідчать статистичні дані, в лютому 2017 року обліковано 283 кримінальних
правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (далі – ЕОМ)
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Із них: несанкціоноване
втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих
систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК України) становить 156
злочинів; створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних
чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження або збут (ст. 361-1 КК України) – 3 злочини;
несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається
в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах,
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комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації (ст. 361-2 КК України), – 2 злочини;
несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах
(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях
такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК України), –
121 злочин; порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або
порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється (ст. 363 КК України), – 1 злочин.

Дослідження комп’ютерної злочинності не залишаються поза увагою вчених. Так,
кримінально-правові аспекти зазначених злочинів були розглянуті в роботах Д. С. Азарова,
М. В. Карчевського, Н. А. Розенфельда та ін. З криміналістичної точки зору комп’ютерні
злочини, проблеми їх розслідування та протидії були розглянуті в роботах таких вітчизняних
науковців: Н. М. Ахтирської, О. А. Баранова, П. Д. Біленчука, Т. В. Варфоломеєвої,
М. С. Вертузаєва, В. Д. Гавловського, В. О. Голубєва, В. Г. Гончаренка, В. А. Губанова,
М. В. Гуцалюка, А. В. Іщенка, Р. А. Калюжного, М. І. Камлика, Г. А. Матусовського,
Б. В. Романюка, О. Р. Россинської, М. В. Салтевського, А. В. Селюка, В. М. Смаглюк,
О. П. Снігерьова, Є. Ф. Тищенка, О. І. Усова, В. Г. Хахановського, В. С. Цимбалюка,
О. М. Юрченка та ін.

Незважаючи на наявність окремих досліджень з проблем розслідування комп’ютерних
злочинів, багато питань залишаються невирішеними, що і визначає актуальність статті.

Слід погодитися з думкою науковців, які вважають, що оскільки співвідношення термінів
«комп’ютерні злочини», «кіберзлочини» використовуються для назви одних і тих самих
суспільно-небезпечних діянь, то їх можна вважати синонімами та рівнозначними. Проте у
зв’язку з ратифікацією Україною Конвенції про кіберзлочинність 7 вересня 2005 року
вважається за доцільне вживати термін «кіберзлочини» [6].

У грудні 2011 р. в Україні створено Департамент з боротьби із кіберзлочинністю МВС
України. Цей підрозділ покликаний володіти не лише знаннями законодавчих норм, які
стосуються комп’ютерних злочинів (кіберзлочини), але й інформаційними технологіями,
використовуючи останні розробки у сфері IT-індустрії. Загалом особливість комп’ютерних
злочинів (кіберзлочинів) полягає у тому, що їхнє розслідування неможливе без знань
комп’ютерних технологій.

Що ж таке кіберзлочини і які саме злочини належать до цього виду?
Кіберзлочини досить різноманітні, у зв’язку з чим існує безліч класифікацій зазначених

злочинів. Як відмічають науковці, найбільш поширена класифікація кіберзлочинів ґрунтується
на структурі Конвенції про кіберзлочинність [8].

Відповідно до згаданої Конвенції та Додаткового протоколу до неї існують такі види
кіберзлочинів:

1) правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних
і систем: незаконний доступ, нелегальне перехоплення, втручання у дані, втручання у систему,
зловживання пристроями;

2) правопорушення, пов’язані з комп’ютерами: підробка, пов’язана з комп’ютерами,
шахрайство, пов’язане з комп’ютерами;

3) правопорушення, пов’язані зі змістом – правопорушення, пов’язані з дитячою
порнографією;

4) правопорушення, пов’язані з порушенням авторських та суміжних прав [8];
5) дії расистського та ксенофобного характеру, вчинені через комп’ютерні системи [7].



Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

249

На думку Б. М. Дердюка, криміналістична класифікація комп’ютерних злочинів має такий
вигляд:

1) знищення (руйнування) інформації;
2) неправомірне заволодіння інформацією чи порушення права її використання:

а) неправомірне заволодіння інформацією як сукупністю відомостей, документів – порушення
права володіння; б) неправомірне заволодіння інформацією як алгоритмом (методом
перетворення); в) неправомірне заволодіння інформацією як товаром;

3) дія або бездіяльність щодо створення (генерації) інформації із заданими властивостями:
а) поширення за телекомунікаційними каналами інформаційно-обчислювальних мереж
інформації, що наносить збиток абонентам; б) розробка і поширення комп’ютерних вірусів й
інших шкідливих програм для ЕОМ;

4) неправомірна модифікація інформації: а) неправомірна модифікація інформації як
сукупності фактів, відомостей; б) неправомірна модифікація інформації як алгоритму;
в) неправомірна модифікація інформації як товару з метою скористатися її корисними
властивостями [5, с. 225–234].

Що ж стосується безпосередньо кіберзлочину, то на сьогодні чіткого визначення цього
терміна не існує. Так, на думку В. Бутузова, комп’ютерні злочини та кіберзлочини є різними
видами злочинів у сфері високих інформаційних технологій, класифікація яких відбувається
за такими ознаками: 1) ознакою віднесення певних злочинів до комп’ютерних є знаряддя
вчинення злочину – комп’ютерна техніка; 2) об’єктом посягання є суспільні відносини у
сфері автоматизованої обробки інформації; 3) ознакою віднесення злочинів до кіберзлочинів
є специфічне середовище вчинення злочинів – кіберпростір (середовище комп’ютерних
систем та мереж) [2].

М. Погорецький вважає, що загальною ознакою протиправних діянь, передбачених
Конвенцією та Додатковим протоколом до неї, є те, що їхнє вчинення на різних стадіях
безпосередньо пов’язане з використанням ресурсів комп’ютерних систем (вчинення за
допомогою комп’ютерних систем або через комп’ютерні системи), які, у свою чергу, є
середовищем вчинення кіберзлочинів. Кіберзлочинами слід вважати ті, що вчиняються за
допомогою або через комп’ютерні системи чи пов’язані саме з комп’ютерними системами,
тобто із сукупністю пристроїв, із яких один чи більше, відповідно до певної програми,
виконують автоматичну обробку даних [12, с. 89–96].

О. Копатін та Є. Скулишин надають такі підходи до поняття «кіберзлочин»:
1. Кіберзлочин – злочин, пов’язаний із використанням кібернетичних комп’ютерних систем,

та злочин у кіберпросторі.
2. Кіберзлочин – найбільш небезпечне кіберправопорушення, за яке законодавством

встановлюється кримінальна відповідальність [13].
На думку В. М. Болгова, кіберзлочини – це сукупність передбачених чинним

законодавством кримінально караних суспільно небезпечних діянь (дій чи бездіяльності), що
посягають на право захисту від несанкціонованого поширення і використання інформації,
негативних наслідків впливу інформації чи функціонування інформаційних технологій, а також
інші суспільно небезпечні діяння, пов’язані з порушенням права власності на інформацію та
інформаційні технології, права власників або користувачів інформаційних технологій вчасно
одержувати або поширювати достовірну й повну інформацію [1].
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Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, кіберзлочин – це кримінальне
правопорушення, що вчиняється за допомогою або через комп’ютерні системи, посягає на
право захисту від несанкціонованого поширення і використання інформації, негативних
наслідків впливу інформації чи функціонування інформаційних технологій, а також інші
суспільно небезпечні діяння, пов’язані з порушенням права власності на інформацію та
інформаційні технології, права власників або користувачів інформаційних технологій вчасно
одержувати або поширювати достовірну й повну інформацію і за яке передбачено кримінальну
відповідальність.

Що стосується характерних рис кіберзлочинів, то в науковій літературі виділяють такі:
1) має міжнародний характер (виходить за рамки кордону однієї держави);
2) труднощі у визначенні «місцезнаходження злочину»;
3) слабкість зв’язку між ланками в системі доказів;
4) неможливість спостерігати і фіксувати докази візуально;
5) широке використання злочинцями засобів цифрованої інформації [3, с. 1–4].
Під криміналістичною методикою розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів

розуміється сукупність наукових положень і рекомендацій, розроблених на їхній основі, тобто
науково обґрунтованих і апробованих на практиці порад щодо розкриття та розслідування
цих злочинів [4, с. 65].

Серед особливостей методики розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів науковці
вказують такі:

– ряд традиційних елементів окремих криміналістичних методик виявляються
неінформативними чи малоінформативними стосовно категорії комп’ютерних злочинів і
структури окремих її елементів; до їхнього числа можна віднести особливості використання
допомоги громадськості у розкритті злочинів, особливості особистості потерпілого;

– особливу роль відіграє інформація про особливості використання спеціальних знань
при розкритті і розслідуванні злочинів, що розглядаються, про особливості безпосереднього
предмета злочинного посягання і можливостях захисту закритих інформаційних ресурсів
криміналістичними методами, прийомами і засобами [11, с. 315].

При цьому виділяють такі елементи криміналістичної характеристики, як типові слідчі
ситуації, спосіб вчинення злочину, типові матеріальні сліди злочину, характеристика
особистості обвинуваченого й потерпілого, спосіб приховання злочину, обстановка злочину.

Узагальнюючи існуючі позиції, бачення щодо особливостей методики розкриття і
розслідування комп’ютерних злочинів, елементів їхньої криміналістичної характеристики,
В. О. Голубєв зазначає, що під криміналістичною характеристикою незаконного втручання в
роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж
слід розуміти систему узагальнених даних про типові сліди, способи здійснення і механізми
злочину, особистість злочинця та інші істотні риси, властивості та особливості злочину й
обставин, які йому сприяють, що допомагає оптимізації розслідування і практичному
застосуванню засобів, прийомів і методів криміналістики в розкритті та розслідуванні цього
злочину. Її становлять такі основні дані про: способи здійснення злочину і механізм
протиправного діяння; способи приховання незаконного втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), системи і комп’ютерні мережі; знаряддя (засоби)
вчинення протиправного діяння; обставини і місце вчинення злочину; сліди злочину; предмет
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злочинного посягання; осіб, які вчинили незаконне втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів),
систем і комп’ютерних мереж тощо [4, с. 69].

При розслідуванні кіберзлочинів дослідження комп’ютерної техніки, на думку науковців,
доцільно проводити в умовах криміналістичної лабораторії, де цю роботу виконують фахівці
з необхідною професійною підготовкою. Адже докази, пов’язані з комп’ютерними злочинами,
які були вилучені з місця події, можуть бути легко змінені як у результаті помилок при їхньому
вилученні, так і у процесі самого дослідження [10, с. 81–85].

Саме тому, на думку О. М. Миколенко, з якою погоджуємося, незважаючи на де-юре,
відсутність законодавчої вимоги про обов’язкове призначення експертизи в цих провадженнях,
де-факто, без призначення і проведення експертизи не можна говорити про ефективне
розслідування таких справ [9, с. 155–157].

Що ж стосується проведення окремих слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій під
час досудового розслідування, то тут також існує певна специфіка. Оскільки зазначені дії
пов’язані із використанням певних технічних засобів, то слідчі та оперативні працівники повинні
володіти як навичками роботи з комп’ютерною технікою, так і знати та розуміти механізм
вчинення кіберзлочину, а це означає необхідність здійснення комплексної підготовки фахівців
відповідного рівня.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про багатоаспектність проблеми
розслідування кіберзлочинів, широкі можливості для їхнього дослідження та розроблення
напрямів їхнього вирішення.
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ЗАСТОСУВАННЯ АРЕШТУ МАЙНА
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Проаналізовані питання, пов’язані з теоретичними дослідженнями функціонування

інституту накладення арешту на майно у кримінальному процесі, практичним
застосуванням положень чинного Кримінального процесуального кодексу України щодо
використання зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження у досудовому
розслідуванні. У зв’язку з появою нових форм здійснення кримінальних правопорушень
виявлено та обґрунтовано необхідність внесення змін і доповнень до чинного кримінального
процесуального законодавства.

Ключові слова: накладення арешту на майно,  слідчий, прокурор, слідчий суддя, досудове
розслідування.

Проанализированы вопросы, связанные с теоретическими исследованиями
функционирования института наложения ареста на имущество в уголовном процессе,
практическим применением положений действующего Уголовного процессуального
кодекса Украины относительно использования указанного средства обеспечения
уголовного производства в досудебном расследовании. В связи с появлением новых форм
осуществления уголовных правонарушений выявлено и обосновано необходимость внесения
изменений и дополнений в действующее уголовное процессуальное законодательство,
внесены соответствующие предложения.

Ключевые слова: наложение ареста на имущество, следователь, прокурор,
следственный судья, досудебное расследование.

Analyzed issues related to the functioning of the institution theoretical studies seizure in
criminal proceedings, the practical application of the provisions of the Criminal Procedure
Code of Ukraine regarding the use of the means of ensuring the criminal proceedings in the pre-
trial investigation. Due to the emergence of new forms of criminal offenses detected and the
necessity of making changes and amendments to the current criminal procedure law.

Keywords: seizure of property, investigator, prosecutor, investigating judge, pre-trial
investigation.
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Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження є однією з форм
кримінального процесуального примусу.

Науковому дослідженню цього інституту кримінального процесу значну увагу приділяли
А. І. Друзін, Ю. М. Дьомін, М. І. Омельяненко, С. М. Смоков, О. Ю. Татаров, А. В. Холостенко
та багато інших науковців.

Так, Ю. М. Дьомін вважає, що арешт майна – це процесуальний захід, направлений на
забезпечення майна з метою недопущення його втрати [2, с. 15]. Накладення арешту як
вилучення майна та передача його на зберігання, а також адресована власнику майна, заборона
розпоряджатися та в необхідних випадках користуватися ним, сприймається А. І. Друзіним
[3, с. 26].

На думку М. І. Омельяненка, арешт майна – це процесуальний захід, що застосовується
компетентними органами і спрямований на збереження майна з метою виключення його
втрати, для забезпечення інтересів юридичних та фізичних осіб, що претендують на це майно
в порядку цивільного чи господарського судочинства, або майна, що підлягає конфіскації у
порядку кримінального судочинства [4, с. 313].

Відповідно до вимог статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі –
КПК України) видовою ознакою цього заходу є тимчасове, до скасування у встановленому
цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження,
розпорядження та/або користування майном.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження,
псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру

щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний

позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Закон детально регламентує підстави та порядок здійснення цього заходу забезпечення

кримінального провадження, чітко визначає коло осіб, на чиє майно може бути накладено
арешт, хто та у яких випадках має право ініціювати його застосування тощо [1, с. 438–451].

Основні питання судової та слідчої практики при застосуванні цього заходу забезпечення
провадження знайшли своє відображення в узагальненнях та інформаційних листах Вищого
спеціалізованого суду України (далі – ВСС України) з розгляду цивільних і кримінальних справ
[5; 6]. За даними узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, заслуханого на Пленумі
ВСС України 07.02.2014, з усієї кількості розглянутих слідчими суддями України клопотань
клопотання про накладення арешту на майно поступаються лише клопотанням про надання
дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів [5, с. 1].

Слід звернути увагу, що ще у листі ВСС України «Про деякі питання здійснення слідчим
суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів
осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013
№ 223 – 558/0/4-13 зазначалося, що «за відсутності згоди (погодження) прокурора слідчий не
вправі звертатися до суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального
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провадження…» (абзац другий пункту 5) [6, с. 3]. Таким чином, Вищий спеціалізований суд
України продовжив негативну, на нашу думку, практику ухилення від виконання функції
судового контролю на досудовому розслідуванні та рекомендував її слідчим суддям судів
першої інстанції.

Незважаючи на те, що зазначений інститут не є новелою кримінального процесуального
законодавства і був достатньо, як здавалося, детально опрацьований і науковцями, і
законодавцем, проте за час після запровадження КПК України 2012 року у правові норми, що
тією чи іншою мірою регламентують тимчасове вилучення та арешт майна, станом на початок
2017 року Верховною Радою України внесено 8 (!) змін та доповнень.

Проте ряд вчених-процесуалістів у своїх роботах продовжують піднімати системні
проблеми, пов’язані із застосуванням накладення арешту на майно. Про це заявляли
І. В. Гловюк [7, с. 520], О. Ю. Татаров [8, с. 186], С. М. Смоков [9, с. 112–113], А. В. Холостенко
[10, с. 120] тощо.

На думку переважної більшості науковців, основною метою арешту майна на початковому
етапі застосування цього заходу є його збереження для забезпечення в подальшому
передбачених законом дій з ним, що відповідає і вимогам чинного законодавства (частина
друга статті 170 КПК України).

Таку думку в цілому поділяють з певними нюансами О. М. Бондаренко [11, с. 377],
К. Закірова [12], Ю. М. Мирошниченко [13, с. 311] та інші науковці.

У результаті змін, внесених законодавцем у правові норми, що регламентують тимчасове
вилучення та накладення арешту на майно, змінилося і коло осіб, чиє майно може бути
вилученим або арештованим. Крім традиційно передбачених законом підозрюваного,
обвинуваченого та осіб, які несуть матеріальну відповідальність за дії підозрюваних,
обвинувачених, додалися треті особи, юридичні (стст. 64-2, 167, 170 КПК України).

Відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства до слідчого
судді з клопотанням про накладення арешту на майно  можуть звернутися прокурор, слідчий
за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову – цивільний позивач
(ст. 171 КПК України).

Незважаючи на таку детальну регламентацію, слідча практика піднімає перед науковцями
та законодавцем нові питання.

Так, на сьогодні набирають розповсюдження шахрайські дії з депозитними вкладами, які
залишаються у проблемних та неплатоспроможних банках і перевищують за своїми розмірами
граничну суму відшкодування у розмірі 200 тис. грн.

Вкладники, які володіють депозитами, що перевищують таку суму, вступають у злочинний
зговір з працівниками таких банків з метою створення фіктивних підстав для незаконного
відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів, а в його особі – держави. З
цією метою великі депозити «дробляться» між іншими фізичними особами, на яких
відкриваються фіктивні вклади на суми, які не перевищують гарантовану Законом України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» суму відшкодування.

Аналогічним чином деякі юридичні особи, які взагалі не мають права на будь-яке
відшкодування за рахунок Фонду їхніх коштів, що залишилися у банках на момент
запровадження в них процедури тимчасової адміністрації, намагаються перерахувати власні
кошти на рахунки фізичних осіб, щоб створити підстави для їхнього відшкодування за рахунок
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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За такими фактами керівництвом Фонду та його уповноваженими особами у
неплатоспроможних банках до правоохоронних органів направлено 1 250 заяв про вчинене
кримінальне правопорушення, за якими зловмисники намагалися отримати кошти на загальну
суму близько 6,3 млрд грн.

У подальшому зазначені особи, використовуючи недосконалість чинного законодавства
та відсутність належної судової практики, у цивільно-правовому порядку домагаються рішень
про зобов’язання Фонду та уповноважених ним осіб про включення таких «вкладників» до
відповідних переліків та реєстрів з подальшою виплатою гарантованих сум.

Як свідчить слідча практика, у переважній більшості кримінальних проваджень ні банки,
ні Фонд слідчими не визнаються ні потерпілими, ні цивільними позивачами, оскільки кошти у
таких випадках не вийшли з відання Фонду, тобто останньому не завдано матеріальних збитків,
що, відповідно до вимог законодавства, є обов’язковою умовою для визнання за ним такого
процесуального статусу. У зв’язку з цим Фонд не може звернутися до слідчого судді з
клопотанням про накладення арешту на кошти, які формально підлягають виплаті
«вкладникам».

Крім того, чинним законодавством не передбачається можливість накладення арешту на
майно сторони, яка потерпає від незаконних дій іншої сторони. За таких умов майнові інтереси
Фонду, а в його особі і держави, залишаються без належного захисту.

Практично аналогічні ситуації виникають і у випадках рейдерського захоплення майна
або корпоративних прав.

На нашу думку, значний резонанс таких кримінальних правопорушень, загроза завдання
матеріальних збитків в особливо великих розмірах мають спонукати законодавця до вирішення
цієї проблеми. Для цього вважали б за доцільне внести зміни у ряд норм КПК України.

Так, у статтях 55 та 61, відповідно, як умови визнання юридичної особи потерпілою та
цивільним позивачем поряд із такою ознакою, як завдання майнової шкоди, застосувати ознаку
«шкода у вигляді втрати права на майно внаслідок обману або зловживання довірою», що
відповідає диспозиції статті 190 КК України.

Виходячи з викладеного частина 1 статті 55 КПК України може бути викладена у такій
редакції: «1. 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 або шкоди
у вигляді втрати права на майно внаслідок обману або зловживання довірою».

Аналогічним чином частину 1 статті 61 КПК України пропонуємо викласти у такій редакції:
«1. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним
правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або
моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим
суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди або шкоди у вигляді втрати права на
майно внаслідок обману або зловживання довірою, та яка в порядку, встановленому цим
кодексом, пред’явила цивільний позов».

За таких умов юридичні особи повинні мати право на захист своїх майнових інтересів ще
до прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні, яким би
воно не було.

На нашу думку, вирішенням цієї проблеми могло б бути законодавче закріплення
можливості накладення слідчим суддею арешту на спірне майно чи кошти шляхом заборони
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вчинення з ним будь-яких дій, які можуть призвести до його втрати, пошкодження чи знищення.
Перед слідчим суддею таке клопотання може бути порушене як слідчим, прокурором, так і
потерпілим, цивільним позивачем або стороною захисту.

Таким чином, вважаємо за доцільне доповнити частину 2 статті 170 КПК України пунктом 5
такого змісту: «Арешт майна допускається з метою забезпечення:

…5) збереження майна та коштів, які є предметом кримінального правопорушення».
Для завершення нормативного врегулювання зазначеного питання, на нашу думку, статтю

170 КПК України необхідно доповнити частиною 7 такого змісту:
«7. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на

майно та кошти, які є предметом кримінального правопорушення, незалежно від форми
власності та особи, якій вони належить, за наявності обґрунтованих підстав вважати, що в
іншому випадку щодо них можуть бути вжиті заходи, які призведуть до їхньої розтрати,
привласнення, втрати, пошкодження або знищення».

Відповідно до вимог частини 7 статті 170 у чинній редакції «арешт може бути накладений
на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому
разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно
до правил цього кодексу».

Іншими словами, законодавець визначив пріоритет процесуальних рішень у рамках
кримінального процесу над іншими рішеннями щодо майна, що є абсолютно правильним
вирішенням проблеми, яка виникла у слідчій та судовій практиці внаслідок неврегульованості
цього питання з моменту запровадження нового КПК України у 2012 році.

Загалом підтримуючи зазначену новелу, хотіли б звернути увагу на таке.
Зазначена норма передбачає конфлікт кримінального процесуального рішення з

рішеннями, прийнятими іншими актами законодавства раніше, що, на нашу думку, є
недостатнім та створює ефект незавершеності цієї норми.

З метою усунення зазначеного недоліку вважали б за доцільне частину 7 статті 170 КПК
України, за умови прийняття попередньої пропозиції щодо доповнення цієї норми частиною
7, вважати частиною 8 та викласти у такій редакції: «8. Арешт може бути накладений на
майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі
виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно
до правил цього кодексу.

У випадку накладення іншим актом законодавства арешту на майно або прийняття іншого
рішення щодо майна, яке перебуває під арештом на підставі рішення, прийнятого, відповідно
до правил цього кодексу, воно не може бути виконаним до прийняття остаточного
процесуального рішення у кримінальному провадженні».
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

У науковій статті окреслюється поняття та зміст міжнародного співробітництва
Експертної служби МВС України. Визначено, що міжнародне співробітництво Експертної
служби МВС України є видом діяльності підрозділів Експертної служби МВС України із
взаємодії з компетентними органами іноземних держав та міжнародних організацій, що
ґрунтується на нормах міжнародного і національного законодавства, та спрямована на
вирішення питань реалізації судово-експертної діяльності.

Ключові слова: судово-експертна діяльність, Експерта служба МВС України,
міжнародне співробітництво.

В научной статье определяется понятие и содержание международного
сотрудничества Экспертной службы МВД Украины. Определено, что международное
сотрудничество Экспертной службы МВД Украины является видом деятельности
подразделений Экспертной службы МВД Украины по взаимодействию с компетентными
органами иностранных государств и международных организаций, основанной на нормах
международного и национального законодательства, и направлена на решение вопросов
реализации судебно-экспертной деятельности.

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, Эксперта служба МВД Украины,
международное сотрудничество.

Тhe article defines the concept and content of international cooperation of the Expert service
of the MIA of Ukraine. Determined that international cooperation Expert service of the MIA of
Ukraine is the activity units of the Expert service of the MIA of Ukraine in cooperation with the
competent authorities of foreign States and international organizations is based on norms of
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international and national laws and aimed at solving the issues of realization of judicial-expert
activity.

Keywords: forensic expert activity, Expert service Ministry of internal Affairs of Ukraine,
international cooperation.

Сучасні реалії боротьби зі злочинністю потребують підвищення ефективності судово-
експертної діяльності, а саме: покращення судово-експертного забезпечення досудового
розслідування та судового розгляду, удосконалення правового регулювання судово-експертної
діяльності, розширення кола вирішуваних експертних задач, підвищення достовірності та
обґрунтованості експертних висновків, удосконалення методології судово-експертних
досліджень, розробки експертних методик відповідно до міжнародних стандартів, ефективного
проведення судової експертизи у межах міжнародної правової допомоги, залучення кращого
світового та європейського досвіду. Успішність вирішення поставлених завдань за сучасних
реалій значною мірою залежать від забезпечення належного міжнародного співробітництва
судово-експертних установ й безпосередньо – Експертної служби МВС України

Експертна служба МВС України є системою державних спеціалізованих установ судової
експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ
України. Експертна служби МВС України здійснює судово-експертне забезпечення діяльності
органів Національної поліції України, МВС України, інших правоохоронних органів. Відповідно
до статистичних даних [1] 2016 року Експертною службою МВС України було проведено
227 195 судових експертиз, виконано 50 664 досліджень, 50 607 перевірок за криміналістичними
обліками, взято участь у проведенні 5 212 слідчих (розшукових) дій, 1 107 оглядів місць подій
із залученням пересувних криміналістичних лабораторій, взято участь у 300 науково-
практичних заходах, у тому числі 34 міжнародних, та ін.

Новим й актуальним напрямом діяльності Експертної служби  МВС України є реалізація
міжнародного співробітництва. Його реалізації сприяє членство ДНДЕКЦ МВС України в
Європейській мережі судово-експертних установ (ENFSI), компетентність лабораторій
Експертної служби МВС України згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025. Сьогодні слід
проводжувати роботу у вказаному напрямі, згідно з євроінтеграційним напрямом розвитку,
з метою протидії міжнародній злочинності. Необхідність висвітлення окресленої проблематики,
формування теоретичних положень і криміналістичних рекомендацій підкреслена
практичними співробітниками (80,4 % проанкетованих експертів).

Концептуальним засадам судово-експертної діяльності присвячені праці провідних
зарубіжних та вітчизняних вчених: Т. В. Аверьянової, І. А. Алієва, В. Д. Арсеньєва,
С. Ф. Бичкової, Р. С. Бєлкіна, А. І. Вінберга, В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, Ф. Е. Давудова,
А. В. Дулова, А. А. Ейсмана, А. В. Іщенка, В. О. Коновалової, Н. І. Клименко, Ю. Г. Корухова,
В. М. Куйбіцького, В. К. Лисиченка, Н. Т. Малаховської, О. М. Моїсеєва, М. В. Салтевського,
Е. Б. Сімакової-Єфремян, М. Я. Сегая, І. В. Пирога, О. Р. Россинської, І. Я. Фрідмана,
А. Р. Шляхова, М. Г. Щербаковсього, В. Ю. Шепітька та інших вчених.

Окремі питання міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні
розглядалися українськими науковцями: О. І. Виноградовою, Т. С. Гавриш, В. С. Кузьмічовим,
І. В. Лєшуковою, М. А. Макаровим, А. Г. Маланюком, П. Г. Назаренком, М. І. Пашковським,
А. С. Сизоненком, Ю. М. Чорноус, Л. Д. Удаловою, О. В. Узуновою.
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Враховуючи наявні напрацювання, міжнародне співробітництво у сфері судово-експертної
діяльності, що безпосередньо реалізується Експертною службою МВС України, не було
предметом окремого наукового дослідження у вітчизняній літературі. Сьогодні існує потреба
у комплексному висвітленні цієї тематики із врахуванням правових реалій та особливостей
досягнення завдань кримінального провадження за сучасних реалій.

Як слушно зазначає Н. І. Клименко, національна судова експертиза не може існувати
ізольовано, тобто в межах окремої держави. Вона не виконуватиме активно свої функції
забезпечення правоохоронної діяльності поза інтеграцією з міжнародною спільнотою. Тому
необхідне міжнародне співробітництво експертних установ з метою обміну досвідом
врахування сучасних досягнень науки і техніки, виключення дублювання науково-методичного
забезпечення регіонального розподілу завдань між судово-експертними установами,
створення профільних експертних напрямів. Судово-експертна діяльність держав повинна
відповідати національним принципам і міжнародним правовим та професійним стандартам.
Висновок, складений експертами однієї держави, повинен мати силу доказів для судів іншої
держави [2, с. 165].

Експертна служба МВС України є суб’єктом судово-експертної діяльності. Законодавчо
суб’єкти судово-експертної діяльності визначені Законом України «Про судову експертизу»
(ст. 7) [3]. До них належать: державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах,
визначених законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних
спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Мінюсту
України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні
установи Міністерства охорони здоров’я України; експертні служби МВС України, Міністерства
оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Лише
державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність,
пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних
експертиз. Також, згідно із ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» 1994 року, експертиза
може бути проведена експертом, що включений до державного Реєстру атестованих судових
експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України, крім виняткових випадків.

Розділ 4 Закону України «Про судову експертизу» регламентує важливий напрям реалізації
судово-експертної діяльності, а саме міжнародне співробітництво у галузі судової експертизи.
З цього погляду розкривається: проведення судової експертизи за дорученням відповідного
органу чи особи іншої держави (ст. 22), залучення фахівців з інших держав для спільного
проведення судових експертиз (ст. 23), міжнародне наукове співробітництво (ст. 24).

Однак, як свідчать результати вивчення теоретичних і практичних джерел, таке тлумачення
є неповним і не враховує всі напрями, рівні і форми реалізації міжнародного співробітництва
Експертної служби МВС України.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 [4], визначає, що у сфері міжнародного
співробітництва МВС України забезпечує створення правової основи взаємодії шляхом
укладення відповідних міжнародних договорів (п. 6), взаємодію з іншими державними
органами, експертними установами, об’єднаннями громадян як у межах держави, так і на
міжнародному рівні (п. 18).

Відповідно до Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України,
що затверджене Наказом МВС України від 3 листопада 2015 р. № 1343 [5], Експертна служба
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Міністерства внутрішніх справ України є системою державних спеціалізованих установ судової
експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ
України. Експертна служба МВС України безпосередньо підпорядковується міністру
внутрішніх справ України й складається з Державного науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) та територіальних підрозділів – науково-
дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ).

Згідно з п. 3 Положення основними завданнями Експертної служби МВС України є:
1) здійснення судово-експертної діяльності; 2) забезпечення залучення працівників Експертної
служби МВС до досудового розслідування та судового розгляду; 3) у межах компетенції
проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для
юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України «Про
судову експертизу»; 4) проведення сертифікаційних та інших випробувань, а також оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт у межах своєї компетенції;
5) проведення, відповідно до законодавства, оцінки майна, майнових прав та здійснення
професійної оціночної діяльності; 6) забезпечення функціонування обліку знарядь
кримінальних правопорушень та інших об’єктів; 7) забезпечення функціонування
інформаційно-пошукових систем, обробка персональних даних у межах повноважень,
визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації; 8) здійснення спеціальних
вибухотехнічних робіт з пошуку і знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв,
що використовуються в терористичних цілях; 9) підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації працівників Експертної служби МВС як судових експертів, спеціалістів-
криміналістів і спеціалістів-вибухотехніків та ін.

Експертна служба МВС України для виконання поставлених завдань наділена рядом
повноважень (п. 4 Положення). У сфері міжнародного співробітництва Експертна служба
МВС для виконання покладених на неї завдань має право:

– установлювати зв’язки з правоохоронними органами, установами судової експертизи
та криміналістики тощо інших держав та їхніми міжнародними об’єднаннями й організаціями,
у тому числі у формі членства в цих об’єднаннях та організаціях;

– за участь у міжнародних організаціях сплачувати членські внески, передбачені їхніми
установчими документами, за наявності відповідних контрактів, двосторонніх або
багатосторонніх угод тощо, передбачених законодавством;

– у межах компетенції користуватися відповідними інформаційними базами даних органів
державної влади, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій
МВС, іншими технічними засобами і мережами (п. 6 (пп. 7–9) Положення).

Характеризуючи правову основу міжнародного співробітництва Експертної служби МВС
України, слід наголосити на пріоритетному значенні у правовому регулюванні заходів
міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності міжнародних договорів
України (згідно з Конституцією України, КПК України, Законом України «Про судову
експертизу» та ін.).

При реалізації завдань міжнародного співробітництва у сфері кримінального провадження
Експертною службою МВС України слід говорити про дотримання положень таких
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України: 1) багатосторонні міжнародні договори, що регламентують права і свободи людини
(Загальна декларація прав людини 1948 року, Конвенція про захист прав людини і основних
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свобод 1950 року, а також Перший протокол та протоколи № 2, 4, 7, 11 до неї, Конвенція проти
катувань та інших жорстоких нелюдських чи ображаючих гідність видів поводження і покарання
1984 року та ін.); 2) багатосторонні міжнародні договори з питань боротьби зі злочинами
міжнародного характеру, які регламентують окремі питання залучення експертів до вирішення
поставлених завдань (Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності
2000 року з Протоколами до неї); 3) багатосторонні міжнародні договори з питань міжнародної
правової допомоги та інших форм міжнародного співробітництва у кримінальному
провадженні, які визначають проведення судової експертизи у порядку міжнародної правової
допомоги, залучення експертів до суду іноземної держави, проведення допиту експерта за
допомогою відео- та телефонної конференції (Європейська конвенція про взаємну правову
допомогу у кримінальних справах 1959 року з Другим додатковим протоколом 2001 року до
неї); 4) двосторонні міжнародні договори з питань міжнародної правової допомоги та інших
форм міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні (регламентують
проведення експертиз, допит експертів у кримінальному провадженні у порядку міжнародної
правової допомоги).

Важливими є міжнародні міжвідомчі договори, які окреслюють норми і форми реалізації
міжнародного співробітництва на рівні відомства. Визначені міжнародні міжвідомчі договори
МВС України й зобов’язання, які стосуються судово-експертної сфери.

Виходячи із наведеного вище можна прийти до таких висновків:
1. Міжнародне співробітництво у сфері судово-експертної діяльності завданням Експертної

служби МВС України.
2. Експертна служба МВС України є компетентним суб’єктом судово-експертної діяльності

та міжнародного співробітництва у визначених законодавством межах, має розвинену правову
базу, відповідний науково-методичний і практичний рівень, взаємодіє із експертними
установами іноземних держав та міжнародними експертними організаціями.

3. Правовою основою такого співробітництва є Конституція України, міжнародні договори,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, закони України, підзаконні
нормативно-правові акти.

Отже, виходячи із проведених досліджень пропонуємо таке визначення міжнародного
співробітництва Експертної служби МВС України як виду діяльності підрозділів Експертної
служби МВС України із взаємодії із компетентними органами іноземних держав та міжнародних
організацій, що ґрунтується на нормах міжнародного і національного законодавства й
спрямована на вирішення питань реалізації судово-експертної діяльності.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

У статті розкрито сутність криміналістичної характеристики військових
кримінальних правопорушень і на цій основі зроблено висновок, що криміналістична
характеристика злочинів може задовольнити як потреби науковців при розробці
рекомендацій для розкриття злочинів, так і практичних працівників слідчих підрозділів.

Ключові слова: криміналістична характеристика, елементи криміналістичної
характеристики, військові кримінальні правопорушення.

В статье раскрыта сущность криминалистической характеристики военных уголовных
правонарушений и на этой основе сделан вывод, что криминалистическая характеристика
преступлений может удовлетворить как потребности ученых при разработке
рекомендаций для раскрытия преступлений, так и практических работников следственных
подразделений.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, элементы
криминалистической характеристики, военные уголовные правонарушения.

The article reveals the essence of forensic characteristics of military criminal offenses and on
this basis concluded that criminological characteristics of crimes can meet the needs of researchers
in the development of recommendations for solving crimes and practitioners investigative units.

Keywords: criminological characteristics, elements of criminological characteristics of
military criminal offense.

Захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, шанування її державних
символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно
до закону (ст. 65 Конституції України). Оборона України, захист її суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканності покладаються на Збройні сили України. Забезпечення державної
безпеки та захист державного кордону України покладаються на відповідні військові
формування та правоохоронні органи держави (ст. 17 Конституції України) [1].

Ефективність виконання бойових завдань, організація та порядок функціонування
військових підрозділів значно залежать від стану законності та правопорядку у Збройних силах
України й інших військових формуваннях, які діють відповідно до законодавства України.

© Сандул В. О., 2017
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На військовослужбовців покладається обов’язок неухильного дотримання Конституції
України, законів і підзаконних актів, військової присяги, наказів командирів (начальників). Усе
це зумовлює специфіку сфери несення військової служби, а також особливості та суспільну
небезпечність їхніх порушень, зокрема шляхом вчинення злочинів.

У загальному визначенні криміналістична характеристика злочинів – це система
узагальнених даних про найбільш типові ознаки певного виду (групи) злочинів, що
проявляються в способі і механізмі діяння, обстановці його вчинення, особі суб’єкта злочину,
інших обставинах, закономірний взаємозв’язок яких слугує основою наукового і практичного
вирішення завдань розслідування.

До основних елементів криміналістичної характеристики слід віднести тільки ті елементи,
що відрізняються чітким пошуково-розшуковим спрямуванням, а саме:

– характеристику предмета злочинного посягання (речі матеріального світу, якими
прагнуть заволодіти злочинці, – гроші, цінності, майно тощо);

– типові способи вчинення злочину (складаються зі способів підготовки до вчинення
злочинних дій, безпосереднього вчинення злочину та способів приховування (маскування)
злочинних дій);

– типову «слідову картину» події (комплекс матеріальних та психофізіологічних слідів, що
притаманні певному виду (групі) злочинів і певним способам та етапам його вчинення);

– характеристику особи злочинця (характеризується фізичними, соціально-
демографічними даними; чинниками, що мали вплив на формування і здійснення злочинної
мети, створення злочинної групи, розподілу ролей між співучасниками тощо);

– характеристику особи потерпілого (демографічні дані, відомості про спосіб життя, риси
характеру, звички, зв’язки і стосунки, ознаки віктимної поведінки тощо);

– мотив та мету вчинення злочинів (мотив – це внутрішнє спонукання, рушійна сила
вчинку людини, що визначає його зміст і допомагає більш глибоко розкрити психічне ставлення
особи до вчиненого; мета – це уявлення про бажаний результат, якого прагне особа, що
визначає спрямованість діяння).

З урахуванням зазначеного у криміналістичній характеристиці злочинів необхідно чітко
розмежовувати:

а) теоретичну концепцію як основу формування окремих методик розслідування злочинів;
б) робочий інструмент розслідування як систему зібраних і узагальнених даних про

криміналістично-значущі ознаки певного виду (групи) злочинів.
Криміналістична характеристика як накопичувач і джерело відомостей про певні види

злочинів, виконуючи інформаційну функцію, являє собою єдину інформаційну систему.
Використання такої системи можливе шляхом одержання й аналізу відомостей щодо окремих
елементів і встановлення зв’язків між ними. У цьому розумінні всі елементи системи
теоретично рівнозначні, тому поділяти їх на основні та другорядні недоцільно. Водночас
використання такої інформаційної системи вимагає в кожному конкретному випадку
визначення ключового елемента, через який можна здійснити «вхід» до системи з метою
одержання необхідної інформації. Визначення ключового елемента для конкретного випадку
залежить від слідчої ситуації, що склалася на цьому етапі розслідування, від того, які вихідні
дані має слідчий і які з них необхідно встановити. Аналіз кримінальних правопорушень щодо
злочинів різних категорій показує, що значна частина їх вчинюється способами, ознаки яких
не завжди очевидні. Тому їхнє виявлення і пояснення вимагають насамперед знання і
використання систематизованого опису злочинних способів.
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Великого значення набувають рекомендації, побудовані на аналізі закономірних зв’язків,
які складаються між елементами криміналістичної характеристики. У дослідженні таких зв’язків
міститься перш за все практичне призначення криміналістичної характеристики злочинів.
Принципові можливості використання у розслідуванні закономірних зв’язків між елементами
криміналістичної характеристики полягають у тому, що за наявності відомостей щодо одних
типових обставин передбачається існування інших. Це важливо не тільки для розслідування
злочину на початковому його етапі, пов’язаному із встановленням особи, яка вчинила злочин,
а й для ситуації, коли на початку розслідування, наприклад у провадженнях про військові
правопорушення, особа, причетна до злочину, відома, але не відомі способи його вчинення.

Розглянуті закономірні зв’язки можуть бути однозначними і багатозначними (ймовірними).
У першому випадку складається такий зв’язок, коли за наявності одних обставин можна з
певною долею категоричності вважати існуючими обставини, що належать до іншого елемента
характеристики. У другому випадку закономірні зв’язки мають імовірний характер,
встановлюють більший або менший ступінь вірогідності, що визначається на підставі даних
статистичного обліку типових ознак масиву вивчених кримінальних справ відповідного виду
злочину (певного регіону, періоду).

Криміналістичне дослідження закономірних зв’язків обставин, які характеризують злочини
певного виду, вимагає застосування спеціально розроблених програм з метою отримання
статистичних даних про взаємозв’язки таких обставин. У деяких випадках простежується
закономірний зв’язок між особами, які можуть бути причетними до цього виду злочину, і
способом його вчинення і приховування, застосування певних знарядь злочину. Такий зв’язок
має вірогідний характер і може бути підставою для побудови системи типових версій, що
використовуються з урахуванням фактичних даних у справі, яка розслідується, для висунення
та перевірки робочих слідчих версій [2].

Як зазначає у своїй роботі П. В. Цимбал, криміналістична характеристика злочинів серед
криміналістичних вчень, що розвиваються, привертає увагу теоретиків і практиків, без якої
методика розслідування як розділ науки у відповідному відношенні втрачає зміст,
перетворюючись у набір не завжди взаємопов’язаних і найкращих практичних рекомендацій.
На основі криміналістичної характеристики, що розвивається, разом і у взаємозв’язку з
кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками можуть бути побудовані
гносеологічні концепції і моделі встановлення істини за кримінальними справами.

Питання про криміналістичну характеристику злочинів є одним із найбільш спірних і
дискусійних у теорії криміналістики.

Криміналістична характеристика як система об’єктивних даних про найбільш значимі
обставини вчиненого злочину виступає як інформаційна модель [3, с. 72].

На нашу думку, із загальної характеристики слід виділити основні криміналістичні елементи,
які характеризують військові кримінальні правопорушення.

По-перше, це характеристика особи злочинця. Аналіз правової літератури свідчить, що
існує декілька напрямів дослідження особи злочинця: кримінологічний, кримінально-
правовий, кримінальний процесуальний, судово-психологічний та криміналістичний. Як
слушно зазначає С. І. Анненков, своєрідність дослідження і підходу до вивчення цієї проблеми
в криміналістиці виявляється в тому, що, по-перше, дослідження має комплексний характер з
урахуванням досягнень інших наук, по-друге, повна криміналістична характеристика особи
злочинця покладена в основу розробки загальних положень методики розслідування окремих
видів злочинів, сприяє своєчасному розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів
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[4, с. 121]. Інформація про особу злочинця, встановлена під час розслідування і зіставлена з
відомостями про спосіб, механізм та обстановку вчинення злочину, створює нову самостійну
інформацію, що дозволяє правильно визначити напрям і способи розшуку та затримання
злочинця [5, с. 33].

Особа злочинця-військовослужбовця має суттєві особливості, обумовлені рядом чинників:
замкнена одностатева соціальна група міжособистісного спілкування; жорстка регламентація
повсякденного побуту; необхідність за певних умов ризикувати життям; ієрархічна будова
взаємовідносин між начальником та підлеглим при безумовному дотриманні принципу
єдиноначальності; обмеження вільного часу та, як правило, обмежений вибір культурно-
дозвільних заходів; значні щоденні фізичні та психологічні навантаження, іноді «кочовий»
спосіб життя [6, с. 154–155]. Особливостями особи військовослужбовця обумовлюється вибір
того або іншого способу вчинення злочину, засобів і знарядь, які полегшують його вчинення.

По-друге, це типова «слідова картина». На думку М. В. Салтевського, «слідова картина»
як елемент криміналістичної характеристики є поняття збірне, включає опис матеріальних й
ідеальних слідів відображень (відбитків) ознак злочину як джерел видимих і невидимих
прогнозованих слідів, тобто «…слідова обстановка на конкретний момент часу, що відображає
і зберігає різну інформацію про конкретну подію злочину й особу, яка вчинила його в цій
обстановці» [7, с. 420–421].

В. П. Бахін слідоутворення пов’язує з одним із основних якостей природи (матерії) –
відбиттям конкретного явища (події) у взаємодіючих об’єктах навколишнього середовища,
що є основою встановлення (відновлення) картини події злочину [8, с. 16–17].

На нашу думку «слідова картина» є однією з основних складових криміналістичної
характеристики військових кримінальних правопорушень, оскільки в ній об’єднані такі
елементи, як час, місце, умови вчинення злочину та матеріальні сліди. При розслідуванні
неочевидних злочинів, коли не всі елементи криміналістичної характеристики відомі, комплекс
слідів або навіть один слід може бути ключем до розслідування військових кримінальних
правопорушень. Знання особливостей механізму слідоутворення і ймовірних місць їх з
находження має суттєве значення для розуміння процесів підготовки, вчинення та
приховування військових правопорушень. Сліди надають слідчому доказову інформацію та
інформацію, що вказує на джерела отримання доказів. Виявлення слідів дозволяє більш точно
вирішувати питання про необхідність застосування технічних засобів, залучення спеціалістів,
проведення оперативно-розшукових заходів, про можливість та необхідність використання
окремих тактичних прийомів, про визначення першочергових слідчих розшукових дій.

По-третє, це мотив і мета вчинення військових кримінальних правопорушень. Вони можуть
бути корисливими та аморальними за змістом і скерованими на задоволення власних потреб
та інтересів суб’єкта. Слід звернути увагу на соціальний аспект кваліфікації військових
правопорушень, наявність якого свідчить про суспільну небезпеку і шкоду від вчинення
військовослужбовцями кримінально-карних дій. При цьому завдається шкода позитивному
авторитету військовослужбовця і в цілому Збройним силам України. Серед чинників можна
назвати «фонові» явища, економічні, соціальні, соціально-психологічні, організаційно-
управлінські, політичні, культурно-виховні та ін.

У загальному понятті мотив, як вважає професор П. С. Матишевський, може бути
благородним: вираженим у формі любові, совісності, жалю, співпереживання,
доброзичливості, щирості, душевності, сердечності тощо. Мотиви можуть бути і неблагородні:
ненависть і помста, злість і ревнощі, корисливість і заздрість, презирство і жорстокість тощо.
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Мотиви злочину – це найчастіше такі їхні психологічні різновиди, як помста, жорстокість та
жадібність [9].

М. Й. Коржанський виділяє різновиди мети як ганебної (збагачення), так і суспільно корисної
(наприклад, переміщення через кордон в Україну її історичних чи культурних пам’яток) [10].

Отже, кожен злочин, як і будь-яке інше явище об’єктивної дійсності, індивідуальний і
неповторний, тому його розслідування відрізняється специфічними індивідуальними рисами.
Разом з тим у кожному військовому злочині та способах розслідування зустрічаються ознаки,
що повторюються. Саме ці ознаки є основою для визначення і розробки типових прийомів
досудового розслідування як у цілому, так і щодо подібних за криміналістичною
характеристикою злочинів. Розслідування військових кримінальних правопорушень – одна з
форм боротьби за зміцнення військової дисципліни і правопорядку у Збройних силах України
та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України. Воно покликане
забезпечувати швидке і повне розкриття кожного вчиненого військового кримінального
правопорушення, викриття винних і правильне застосування закону до них, встановлення
завданої злочином шкоди і вживання заходів щодо ліквідації вчинення військових
правопорушень.

Таким чином, криміналістична характеристика військових кримінальних правопорушень
є робочим інструментом у вигляді системного узагальнення даних розслідування значного
масиву військових кримінальних проваджень щодо кожної окремої категорії злочинів із
визначенням взаємозв’язків їхніх криміналістично значущих ознак.
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Стаття присвячена питанням кримінальної відповідальності за невиконання судових

рішень, постановлених за позовами органів прокуратури. Автором аналізуються
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Статья посвящена вопросам уголовной ответственности за неисполнение судебных
решений, принятых по искам прокуроров. Автором проводиться анализ  статистики,
судебной практики, рассматриваются вопросы практической деятельности.
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In this article examines questions about criminal liability for the nonperformance of decisions
of courts that have been accepted on the lawsuits of public prosecutors. The author  analyses  the
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Конституція України визначає, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є
обов’язковими до виконання на всій території держави. Однією з основних засад судочинства
є обов’язковість рішень суду [1].

Разом з тим Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях констатує порушення
державою Україна норм Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод у зв’язку
із надмірною тривалістю виконання судових рішень, ухвалених на користь заявників та
відсутністю ефективних засобів юридичного захисту (справа «Харук та інші проти України»
за заявою від 26.07.2012 № 703/05) [8].

За неналежне виконання законних вимог виконавця боржник притягується до юридичної
відповідальності, передбаченої статтями 75, 76 Закону України від 2 червня 2016 року «Про
виконавче провадження», ст. 188-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення
та стст. 164, 165, 382 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [7].

Не останню роль у забезпеченні конституційної гарантії щодо обов’язковості рішень суду
відіграють органи прокуратури, які забезпечують участь у виконавчому провадженні при
виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво в суді. Прокурор
як учасник виконавчого провадження користується правами, визначеними у ст. 19 Закону
України «Про виконавче провадження» [2].

Поряд з цим Законом України «Про прокуратуру» (ч. 7 ст. 23) прокурора зобов’язано у
разі встановлення ознак кримінального правопорушення здійснити передбачені законом дії
щодо порушення відповідного провадження [3].

Метою статті є дослідження питань кримінальної відповідальності за  невиконання судових
рішень (ст. 382 КК України), постановлених за позовами органів прокуратури України,
виокремлення проблем, які виникають у практичній діяльності, а також формулювання
окремих пропозицій щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері.

Теоретичні та практичні проблеми запобігання невиконання судових рішень були
предметом досліджень таких вчених, як Ю. Александров, В. Ларічев, С. Максімов, М. Мельник,
П. Скобліков, В. Борисов, В. Тютюгін, Т. Устінова, М. Хавронюк та інших.

Разом з тим у зв’язку із суттєвими змінами у законодавстві щодо повноважень органів
прокуратури, реформуванням державної виконавчої служби України це питання потребує
додаткового вивчення. У статті також висвітлюються практичні проблеми щодо кримінальної
відповідальності за невиконання судових рішень (ст. 382 КК України), постановлених за
позовами органів прокуратури України.

Практична діяльність органів прокуратури України свідчить, що прокурори
використовують надане їм законодавством право щодо вжиття заходів кримінально-правового
характеру у разі невиконання рішення, постановленого за позовом прокурора. За даними
статистичної звітності, такі заходи є ефективним інструментом впливу на стан реального
виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів.

Так, тільки після внесення Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 відомостей до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 382 КК України упродовж двох останніх
місяців минулого року виконано 10 судових рішень за позовами прокуратури про
відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями на суму 27 тис. грн.

За даними статистичної звітності, за формою № П «Про роботу прокурора» [4] у 2016 році
органами прокуратури України розпочато 154 кримінальних проваджень з питань виконання
судових рішень, у 2015 році – 184 (таблиця 1).
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Таблиця 1
Дані про кримінальні провадження з питань виконання судових рішень, розпочаті

органами прокуратури у 2015–2016 роках під час здійснення представницької діяльності

На жаль, наявна форма статистичної звітності не містить даних щодо сум виконання судових
рішень після реєстрації кримінальних проваджень безпосередньо у ході здійснення
прокурорами конституційної функції представництва. Разом з тим проведений аналіз наявних
матеріалів засвідчив, що упродовж 2016 року після реєстрації органами прокуратури України
кримінальних проваджень боржниками виконано судових рішень на суму майже 22 млн грн.

Так, вироком Чечельницького районного суду Вінницької області засуджено голову
фермерського господарства за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Судом встановлено, що гр. К. упродовж 4 років умисно не виконував рішення господарського
суду Вінницької області за позовом прокурора про сплату коштів на користь Українського
державного фонду підтримки фермерських господарств, хоча мав реальну можливість його
виконати. При цьому упродовж цих років фермерське господарство отримало дохід від
реалізації сільськогосподарської продукції на суму 250 тис. грн. Судом гр. К. призначено
покарання у виді штрафу. Після постановлення вироку боржником рішення суду виконано
повним обсягом.

Розпочато кримінальних провадженьПрокуратура регіону 2015 рік 2016 рік
Вінницька область 14 9
Волинська область 7 2
Дніпропетровська область 14 15
Донецька область 6 17
Житомирська область 5 7
Закарпатська область 2 3
Запорізька область 6 19
Івано-Франківська область 9 6
Київська область 5 1
місто Київ 15 2
Кіровоградська область 12 6
Луганська область 5 2
Львівська область - 3
Миколаївська область 7 8
Одеська область 3 2
Полтавська область 14 3
Рівненська область 4 4
Сумська область 8 2
Тернопільська область 4 1
Харківська область 11 7
Херсонська область 9 8
Хмельницька область 2 5
Черкаська область 12 8
Чернівецька область 3 2
Чернігівська область 2 7
УСЬОГО 184 154
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Аналіз судової практики у кримінальних провадженнях про злочини, передбачені ст. 382
КК України, засвідчив, що суди при постановленні вироків вказують на необхідність доведення
умислу щодо вчинюваних дій (бездіяльності), направлених на ухилення або протидію
(перешкоджання) виконання судового рішення та, відповідно, законних вимог державного
виконавця. Не менш важливою є необхідність встановлювати та доводити наявність у суб’єкта
реальної можливості виконати судове рішення. Вироком Довгинцівського районного суду
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (справа № 211/4311/16-к, провадження
№ 1-кп/211/458/16) установлено, що в порушення вимог Конституції України та законів
України громадянка Т., будучи головою ЖБК та зобов’язаною виконувати судові рішення,
достовірно знаючи про арешт рахунків ЖБК, заборону та кримінальну відповідальність
за відкриття нових рахунків у банках, маючи реальну можливість виконати рішення суду,
з метою їхнього невиконання, діючи умисно, відкрила нові банківські рахунки, через які
здійснила видатки на загальну суму 258 тис. грн. Т. засуджено за ч. 2 ст. 382 КК України
з призначенням узгодженого сторонами покарання [9].

Непоодинокими є випадки ухвалення вироків у кримінальних провадженнях,
зареєстрованих органами прокуратури за ст. 382 КК України, на підставі угод між прокурором
та обвинуваченими про визнання винуватості. Водночас при укладенні таких угод не завжди
вирішується питання про відшкодування шкоди, заподіяної злочином. Так, вироком
Олександрівського районного суду Кіровоградської області, ухваленим на підставі угоди про
визнання винуватості, встановлено, що боржник, будучи офіційно працевлаштованим та
маючи можливість виконати постановлене за позовом прокурора рішення суду про стягнення
28,5 тис. грн шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу, з 01.02.2012 ухилявся від його
виконання. Цю особу засуджено за ч. 1 ст. 382 КК України з призначенням узгодженого
сторонами покарання. Разом з тим в угоді про визнання винуватості, укладеній між
прокурором та підозрюваним, яку затверджено судом, відсутні будь-які умови, що визначали
б порядок відшкодування шкоди, спричиненої державі невиконанням судового рішення.
Внаслідок чого судове рішення за позовом прокурора про стягнення з боржника понад
28,5 тис. грн, що стало підставою для реєстрації кримінального провадження, залишилося
невиконаним.

Відповідно до ч. 1 ст. 470 КПК України прокурор при вирішенні питання про укладення
угоди про визнання винуватості зобов’язаний враховувати, зокрема, ступінь та характер
сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження, а
також наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і
судового провадження [5].

Як убачається зі змісту ч. 1 ст. 472 КПК України, предметом домовленостей сторін при
укладенні угоди про визнання винуватості можуть бути умови часткового звільнення
підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі
збитків унаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.

Указане положення не поширюється на визначення розміру збитків, що підлягають
стягненню за рішенням суду, яке набрало законної сили і не було виконано. Таке рішення в
порядку кримінального судочинства не може бути змінено.

Відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК України, перевіривши угоду на відповідність вимогам
цього кодексу та/або закону, суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо її умови не відповідають
інтересам суспільства.
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Укладаючи угоди з підозрюваними, обвинуваченими, які ухилилися від виконання судових
рішень за позовами прокурорів, необхідно звертати увагу на наявність суспільного інтересу,
який полягає у досягненні основної мети представницької діяльності – виконання цих рішень [6].

За таких обставин, вважаю, що угоди у кримінальних провадженнях цієї категорії доцільно
укладати лише у разі повного і реального виконання підозрюваним або обвинуваченим
судового рішення за позовом прокурора, за умисне невиконання якого він притягується до
кримінальної відповідальності. Це питання потребує урегулювання шляхом внесення
відповідних змін до законодавства.

Водночас вважаємо, що для спонукання суб’єкта до усунення наслідків своєї протиправної
поведінки доцільно розглянути питання щодо запровадження у ст. 382 КК України механізму
звільнення від кримінальної відповідальності за спеціальними підставами, як це передбачено,
наприклад, у ч. 4 статті 212 КК України (особа, яка до притягнення до кримінальної
відповідальності (до повідомлення про підозру), сплатила податки, від сплати яких ухилялася,
звільняється від кримінальної відповідальності). Тоді необхідність в укладенні угод відпаде, а
рішення на користь держави будуть виконанні.

Крім того, потрібно внести відповідні зміни до статистичної звітності органів прокуратури
України та передбачити в ній дані щодо суми коштів, на яку реально виконані судові рішення
у справах за позовами прокурорів після реєстрації кримінальних проваджень.

Підводячи підсумки, хочу зазначити, що питання кримінальної відповідальності за
невиконання судових рішень і зазначені у цій статті проблеми потребують подальшого
опрацювання та удосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України : від 28 червня 1996 року (з наступними змінами) // Відомості

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про виконавче провадження : Закон України : від 2 червня 2016 року № 1404-VІІІ

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
T161404.html

3. Про прокуратуру : Закон України : від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Відомості
Верховної Ради України. – 2015. – № 2–3. – Ст. 12.

4. Статистична інформація про роботу прокурора у 2016 році [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

5.  Злочини проти правосуддя : навч. посіб. за заг. ред. проф. В. Борисова, проф.
В. Тютюгіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 155 с.

6. Лист-орієнтування Генеральної прокуратури України керівникам регіональних
прокуратур про вжиття заходів кримінально-правового характеру у ході здійснення
представництва при виконанні судових рішень : від 06.03.2017 №  05/4-15 (вих.-129окв.-17).

7. Якимчук С. О. Ефективність виконання судових рішень [Електронний ресурс] /
С. О. Якимчук // Проблеми законності. – 2012. – Вип. 120. – С. 296–305. – Режим доступу :
htth.//nbuv.gov.ua/Pz.2012_120_34

8. Рішення Європейського Суду з прав людини : справа «Харук та інші проти України»
(заява № 703/05 та 115 інших заяв від 26.07.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/
/zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_799/print

9. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.reyestr.court.gov.ua/Search

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html5


Міжнародний юридичний вісник:
актуальні проблеми сучасності

(теорія та практика). Вип. 2–3 (6–7) 2017

275

УДК 341.217
П. О. Селезень,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
міжнародного права
та порівняльного
правознавства
Університету державної
фіскальної служби України
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Стаття присвячена характеристиці ролі міжнародних органів та організацій у сфері
захисту прав людини як фактора впливу на еволюцію механізму регулювання податкових
відносин. Особливу увагу автором приділено інституційному співробітництву на
універсальному рівні.

Ключові слова: права людини, оподаткування, міжнародне співробітництво, захист
прав людини.

Статья посвящена характеристике роли международных органов и организаций в
сфере защиты прав человека как фактора влияния на эволюцию механизма регулирования
налоговых отношений. Особенное внимание уделено институциональному сотрудничеству
на универсальном уровне.

Ключевые слова: права человека, налогообложение, международное сотрудничество,
защита прав человека.

The article is devoted to the role of international bodies and organizations in the area of
human rights protection as a determinant of development of regulation in tax matters.

Keywords: human rights, taxation, international cooperation, protection of human rights.

З моменту формування належних засад співробітництва держав з питань захисту прав
людини активне їхнє впровадження у практику як внутрішньодержавного, так і міжнародно-
правового регулювання не могло не вплинути на сферу регулювання податкових відносин:
«Права людини, визнані міжнародним співтовариством шляхом ратифікації відповідних
багатосторонніх договорів, стали сьогодні офіційно визнаними загальнолюдськими
цінностями, покликаними забезпечити громадянам гідне життя, гарантовану і охоронювану
авторитетом держави» [2, c. 21]. Саме тому доцільним є висвітлення ролі міжнародних органів
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та організацій у сфері захисту прав людини як фактора впливу на розвиток механізму
регулювання податкових відносин.

Аналіз досліджень і публікацій підтверджує недостатній рівень уваги до теми взаємозв’язку
між діяльністю міжнародних органів та організацій у сфері захисту прав людини та розвитком
підходів до регулювання податкових відносин, адже найчастіше дослідники фокусуються або
на аналізі окремих права людини у контексті оподаткування (М. Грау-Руіз, Ф. Бейкер та ін.),
або на характеристиці інституційних механізмів захисту прав платника податків у вимірі прав
людини (С. ван Т’єль, А.-П. Дорадо та ін.).

Мета дослідження полягає у характеристиці інституційних механізмів співробітництва у
сфері захисту прав людини на універсальному рівні як фактора впливу на розвиток механізму
регулювання податкових відносин.

На нинішньому етапі розвитку для  міжнародних органів та організацій у сфері захисту
прав людини характерною є їхня все більш активна позиція з питання реформування та
вдосконалення податкової політики. Прикладом у цьому випадку може бути Рада ООН з прав
людини, яка у п. 61 та п. 96 Керівних принципів ООН з крайньої бідності та людських прав від
27.09.2012 закликає до такого [4]:

1) «держави повинні приймати до уваги їх міжнародно-правові зобов’язання з питань
захисту прав людини при розробці та здійсненні будь-яких політичних кроків, включно з
політиками щодо … оподаткування, фіскального регулювання …»;

2) «держави повинні здійснити чіткі, конкретні та спрямовані кроки як спільно, так і
індивідуально заради створення міжнародного … середовища, сприятливого для зменшення
бідності, включно з питаннями, пов’язаними з дво- і багатосторонньою торгівлею, інвестиціями,
оподаткуванням ... Це включає співробітництво заради мобілізації максимально можливих
ресурсів для забезпечення прав людини на універсальному рівні».

Наведена позиція Ради ООН з прав людини є відтворенням п. 17 та п. 29 Маастрихтських
керівних принципів стосовно порушень економічних, соціальних і культурних прав від
28.09.2011, що свідчить про помітний вплив недержавних акторів на формування і розвиток
засад співробітництва держав як з питань захисту прав людини в цілому, так і в контексті
оподаткування зокрема [7].

Проактивна позиція міжнародних органів і організацій у сфері захисту прав людини з
питання реформування та вдосконалення податкової політики виконує, зокрема, і програмно-
цільову функцію у контексті розвитку механізму регулювання податкових відносин як на
національно-, так і на міжнародно-правовому рівнях. Вони відіграють роль потужних агентів
впливу на механізм прийняття рішень щодо майбутніх стратегій розвитку підходів до
регулювання податкових відносин. Свідченням цьому може бути Порядок денний у сфері
стійкого розвитку до 2030 р., затверджений резолюцією 70/1 Генеральної Асамблеї ООН від
25.09.2015, в якому, зокрема, наголошується на необхідності здійснення державами таких кроків:

1) прийняти відповідну політику, особливо бюджетно-податкову політику, спрямовану на
скорочення нерівності всередині держав та між ними (п. 10.4);

2) раціоналізувати неефективне субсидування використання викопного палива, яке
призводить до його надмірного споживання, шляхом усунення ринкових диспропорцій з
урахуванням національних умов, зокрема, шляхом реорганізації оподаткування (п. 12);
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3) посилити мобілізацію ресурсів із внутрішніх джерел, зокрема, завдяки міжнародній
підтримці держав, що розвиваються, заради вдосконалення національних можливостей зі
збирання податків та інших доходів (п. 17.1).

Не менш яскравим прикладом спроб впливу міжнародних органів і організацій у сфері
захисту прав людини на формування податкової політики є лист Голови Комітету ООН з
економічних, соціальних і культурних прав А. Піллей державам-учасницям Пакту про
економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966: на фоні загострення фінансово-
економічної кризи і запровадження суворих заходів економії «… Комітет підкреслює, що
будь-які пропоновані політичні зміни чи коригування мають відповідати таким критеріям»:
тимчасовість, необхідність та пропорційність, недискримінаційність, мінімальний стандарт
захисту прав та соціального забезпечення. При цьому критерій недискримінаційності
формулюється у таких термінах: «політика не є дискримінаційною і включає всі можливі
заходи разом з податковими інструментами для підтримки соціальних трансферів заради
усунення нерівності, яка може зростати в часи кризи, та забезпечення того, що права вразливих
чи маргіналізованих осіб та груп не є диспропорційно обмеженими» [6]. Очевидно, що окремий
наголос на податкових заходах є невипадковим і покликаний сприяти утвердженню в податковій
політиці держав-учасниць відповідного міжнародного договору належного забезпечення
економічних, соціальних і культурних прав і свобод людини, особливо у випадку найменш
захищених верств населення.

Міжнародні органи й організації у сфері захисту прав людини не обмежуються намаганням
впливати на формування майбутньої політики у контексті регулювання податкових відносин,
але і в окремих випадках здійснюють спроби моніторингу дотримання державами-учасницями
зобов’язань за тими чи іншими договірними механізмами захисту прав людини у розрізі
оподаткування. Так, Верховний комісар ООН у справах біженців, аналізуючи практику
дотримання вимог договірних механізмів захисту прав біженців, ставить таке питання в
Інформаційному повідомленні від 22.07.1991 щодо імплементації Конвенції 1951 р. та
Протоколу до неї 1967 р. стосовно статусу біженців: «Чи є будь-яка різниця між біженцями та
громадянами у контексті фіскальних зборів, стягнень чи податків будь-якого роду?» [5].

Очевидно, що відповідь на це питання вимагала проведення належної підготовчої роботи
щодо моніторингу та опрацювання інформації щодо імплементації державами-учасницями
ч. 1 ст. 29 Конвенції про статус біженців від 28.07.1951. Остання передбачає: «Договірні Держави
не обкладатимуть біженців жодним митом, зборами або податками, крім або понад тих, які
стягуються чи можуть стягуватися із своїх громадян у подібних ситуаціях» [3].

Імовірно, проведення подібної підготовчої роботи і надало змогу Верховному комісару
ООН у справах біженців стверджувати у п. 94 згаданого Інформаційного повідомлення:
«Біженці та громадяни є рівними у контексті порушеного питання у більшості держав, які
надали відповіді, а в деяких державах вони отримують вигоду від позитивних заходів, таких як
звільнення від поштових зборів за доступ до певних адміністративних процедур. Більше того,
у двох державах біженці звільняються від митних зборів на імпорт особистого майна» [5].

Наведений приклад підтверджує не лише спроби моніторингу міжнародними органами й
організаціями у сфері захисту прав людини рівня дотримання договірними державами-
учасницями встановлених стандартів забезпечення прав людини у розрізі оподаткування, але
і відображає обмеження та недоліки, характерні для подібної практики. Зокрема, відсутність
процедур регулярного і системного моніторингу дотримання прав людини у розрізі
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оподаткування, добровільний характер участі для держав-учасниць у подібному моніторингу,
відсутність інструментів впливу за результатами моніторингу.

Окремої уваги заслуговує діяльність на універсальному рівні міжнародних органів та
організацій у сфері захисту прав людини щодо поширення вже існуючих стандартів захисту
прав людини на сферу оподаткування шляхом їхнього динамічного тлумачення. У цьому
контексті насамперед варто погодитись із тим, що такі спроби є доволі обережними й
несистемними (на противагу регіональним механізмам захисту прав людини, зокрема, в
рамках Ради Європи), але, на нашу думку, утвердження подібної практики з боку міжнародних
органів та організацій у сфері захисту прав людини – це лише питання часу: «У більшості
інших сфер, в яких існує взаємозв’язок між державою та громадянином, існує тривалий процес
встановлення стандартів для захисту прав людини, здійснюваний через ООН чи іншу
міжнародну організацію. Такий процес зазвичай за відправну точку свого розвитку мав
положення щодо загальних прав людини, такі як Конвенція проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання, та розвивав
подібні загальні принципи у практично застосовні стандарти, принципи чи правила, наприклад,
для запобігання тортурам. Насправді ж, дійсно дивним є те, що такий процес встановлення
стандартів не з’явився у сфері оподаткування: чому, наприклад, не існує міжнародно-визнаних
стандартів для поведінки представників податкового органу при здійсненні ними податкового
аудиту?» [9, c. 21].

Для підтвердження спроб міжнародних органів та організацій у сфері захисту прав людини
на універсальному рівні щодо поширення вже існуючих стандартів захисту прав людини на
сферу оподаткування можна привести Доповідь Верховного комісара ООН з прав людини
«До покращення інвестування в права дітей», затверджену Радою ООН з прав людини.
Незважаючи на відсутність будь-якої безпосередньої згадки про сферу оподаткування у тексті
Конвенції про права дитини від 20.11.1989, у згаданій Доповіді відмічається [10]:

1) «відповідно до ст. 2 Конвенції про права дитини при розробці інструментів фіскальної
політики, включно зі сферою оподаткування і бюджетного розподілу, держави-учасниці цієї
Конвенції повинні забезпечити рівні можливості для реалізації прав усіх дітей без будь-якої
дискримінації» (п. 14);

2) «держави повинні вживати безпосередні заходи для мобілізації внутрішніх ресурсів
заради повної реалізації прав дітей за цією Конвенцією. Такі заходи включають збір податків
…у спосіб, який підтримує реалізацію прав дитини» (п. 25);

3) «рівень акумульованого доходу і процес, за допомогою якого забезпечено його
формування, має вплив на реалізацію прав дітей. Формування (збір) доходу є критичним
інструментом у вирішенні та виправленні системної дискримінації; держави повинні
встановити прогресивні податкові системи з реальною перерозподільною спроможністю,
яка захищатиме і прогресивно підвищуватиме дохід бідніших домогосподарств» (п. 28).

Характерним є те, що відповідні положення сформульовані в однозначно ствердній формі
та закріплюють не можливість, а саме обов’язок держав-учасниць відповідного договірного
механізму тлумачити і застосовувати договірні положення у наведеному розумінні.

Подібні форми участі міжнародних органів та організацій у сфері захисту прав людини на
універсальному рівні в розвитку співробітництва у сфері оподаткування свідчать про
поступове розширення та ускладнення таких форм. На нашу думку, подібна практика лише
розвиватиметься на майбутнє, адже турбулентний стан світової фінансово-економічної
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системи, необхідність віднайдення адекватних відповідей на такі сучасні виклики у сфері
оподаткування, як електронні гроші й електронна торгівля, та виснаження природних ресурсів
змушуватимуть держави переосмислювати засади функціонування власних податкових систем
і реформувати їх з метою забезпечення стабільних джерел фінансування своєї діяльності.
Така діяльність повинна обов’язково враховувати аспект забезпечення прав людини, що й
актуалізуватиме нагляд міжнародних органів та організацій у сфері захисту прав людини на
універсальному рівні за дотриманням встановлених стандартів.

Разом з тим наведена характеристика форм участі міжнародних органів та організацій у
сфері захисту прав людини на універсальному рівні в розвитку співробітництва у сфері
оподаткування дозволяє виокремити ряд проблемних аспектів:

1. Компетенція міжнародних органів та організацій у сфері захисту прав людини на
універсальному рівні є обмеженою, що пов’язано з відсутністю окремих договірних механізмів
щодо захисту прав платників податків та інституційного механізму їхнього захисту.

На сьогодні за ініціативи Асоціації громадян світу вже розроблено проект Декларації прав
людини для платника податків, який було презентовано у грудні 2012 р. Його розробники
зазначають: «Оподаткування, засноване на правах людини, має бути імплементовано таким
чином, щоб кожна держава могла забезпечити добробут і процвітання. Як наслідок, заснування
механізму прав людини для платників податків має стати важливим компонентом для захисту
основних прав населення у державі» [8]. Поява такого документа вказує на необхідність
удосконалення існуючого нормативного забезпечення дотримання прав людини у сфері
оподаткування, зокрема таких прав, як право на власність, на повагу до приватного життя, на
доступ до правосуддя тощо.

2. Моніторинг і нагляд за дотриманням прав людини у сфері оподаткування зі сторони
міжнародних органів і організацій часто ускладнений використанням у міжнародних договорах
з питань захисту прав людини т.зв. «парасолькових» зобов’язань.

Як зазначає Л. Г. Гусейнов, «аналіз основних міжнародних угод про права людини дозволяє
нам виокремити такі «парасолькові» зобов’язання: поважати права людини; досягати
поступового забезпечення реалізації прав людини; забезпечувати права людини; не допускати
дискримінацію при здійсненні прав людини; приймати законодавчі та інші імплементаційні
заходи; гарантувати ефективні внутрішньодержавні засоби правового захисту. Як бачимо, ці
зобов’язання не встановлюють самостійних, суб’єктивних прав … «парасолькові»
зобов’язання не можуть бути предметом окремого порушення і, відповідно, оскарження зі
сторони індивіда» [1, c. 57, 60].

Очевидно, що найбільше таких «парасолькових» зобов’язань використано у контексті
забезпечення економічних прав, зокрема права на власність, яке, в свою чергу, є чи не
найпоширенішим об’єктом порушення у контексті оподаткування, зважаючи на сутність
останнього.

На сьогодні приклад усе більш активної участі міжнародних органів та організацій у сфері
захисту прав людини на універсальному рівні в розвитку механізму регулювання податкових
відносин переконує:

1) у наявності значного потенціалу для розвитку інституційного співробітництва у сфері
прав людини у контексті регулювання податкових відносин;

2) у поступовому розширенні сучасного розуміння змісту договірного каталогу прав
людини з метою надання механізму їхнього забезпечення нової якості в розрізі оподаткування;
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3) у необхідності посилення існуючих механізмів захисту прав людини у сфері оподаткування
у контексті сучасних викликів, які змушуватимуть держави розробляти та використовувати
нові податкові інструменти.
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РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ
МЕНШИН У МІЖДЕРЖАВНИХ ДОГОВОРАХ:

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
У статті розглянуто історію розвитку договірної практики у сфері захисту прав

меншин. На основі аналізу міжнародно-правової бази проведено систематизацію
міждержавних договорів, проаналізовано їхнє місце та значення в сучасній системі
захисту прав національних меншин, визначено фактори, які негативно впливають на
подальший розвиток договірної практики, усунення яких є необхідною умовою ефективного
захисту прав національних меншин.

Ключові слова: національні меншини, захист прав осіб, що належать до національних
меншин, двосторонні договори, зобов’язання держав, Угода про асоціацію між Україною
та ЄС.

В статье рассмотрена история развития договорной практики в сфере защиты
прав меньшинств. На основе анализа международно-правовой базы проведена
систематизация межгосударственных договоров, проанализированы их место и значение
в современной системе защиты прав национальных меньшинств, определены факторы,
которые негативно влияют на дальнейшее развитие договорной практики, устранение
которых является необходимым условием эффективной защиты прав национальных
меньшинств.

Ключевые слова: национальные меньшинства, защита прав лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, двусторонние договоры, обязательства государств,
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

The article discusses the history of contractual practices in the protection of minority rights.
Systematization of international treaties, analysis of their place and importance in the modern
system of protection of national minorities, as well as definition of the factors that affect the
further development of contractual practices to be removed as prerequisite for the effective
protection of national minorities, have been conducted on the basis of analysis of the international
legal framework.

Keywords: national minorities, the protection of the rights of persons belonging to national
minorities, bilateral agreements, Association Agreement between Ukraine and the EU.
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Міжнародно-правовий захист національних меншин – одна з найбільш актуальних проблем,
що стоять перед світовим співтовариством, від вирішення якої може залежати політичне
становище в різних регіонах, а багато в чому і сам хід історичного розвитку сучасного світу.
Досить кинути поверхневий погляд на ситуацію в Європі і світі на події в різних країнах,
зокрема і в Україні, щоб помітити зростаючу роль і значення цього питання у справі
забезпечення захисту прав людини, підтримання миру і стабільності.

В умовах багатонаціональної України, яка має на сьогодні за даними Міністерства
закордонних справ України від 12-ти до 20-ти мільйонів співвітчизників за кордоном [1], ця
проблема є особливо актуальною, оскільки безпосередньо пов’язана із вирішенням важливих
політичних і правових завдань як щодо забезпечення конституційних прав і свобод особистості
в середині країни, так і захисту прав українців за межами держави.

Міжнародне співробітництво держав у галузі прав людини відбувається в основному
шляхом укладення міждержавних договорів, що містять певні стандарти стосовно змісту
правового статусу як індивіда, так і окремих груп населення, до яких належать і національні
меншини, та відповідно до яких  держави приймають зобов’язання дотримуватися цих
стандартів у своєму внутрішньому законодавстві й у повсякденній діяльності.

Чимало робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме: А. Абашидзе, О. Буткевич,
А. Дмитрієв, В. Кимлічка, Н. Лернер, І. Лукашук, М. Мандрика, В. Мицик, В. Свораковський,
М. Товт, С. Юр’єв та ін., присвячено окремим питанням договорів, аналізу конкретних
договорів у сфері захисту прав національних меншин та осіб, які до них належать, а також
практиці вирішення пов’язаних з такими договорами питань. Усе це створило передумови
для дослідження міждержавних договорів у сфері захисту меншин і свідчить про теоретичне
і практичне його значення.

Метою статті є дослідження ролі міждержавних договорів у сфері захисту прав національних
меншин як в історичному минулому, так і на сучасному етапі розвитку міжнародного права,
їхня систематизація. Визначення негативних факторів, що впливають на розвиток договірної
практики, усунення яких є необхідною умовою ефективного захисту прав національних
меншин.

Основи інституту захисту прав меншин, як і перші підвалини інших важливих інститутів
міжнародного права, були закладені ще у стародавню епоху. Однак активний розвиток цього
інституту на основі договірної практики знаходимо у міжнародному праві епохи середньовіччя
та нового часу.

Аналізуючи міжнародно-правові акти, що містили положення щодо захисту меншин і
були прийняті до Першої світової війни, слід вказати, що вони носили регіональний характер
і їхня дія поширювалася виключно на країни Європи. Однак, крім спроб захисту польської
меншини після поділу Польщі у 1795 р., захист меншин у Європі здійснювався майже винятково
на території Балканських країн і був спрямований передусім проти Туреччини. Численні
меншини в інших державах не отримали й такого захисту.

Гарантією виконання положень щодо захисту прав меншин був загальний принцип
міжнародного права «расtа sunt servanda» – «договори повинні виконуватись». Хоча варто
відмітити, що зароджується і розвивається інститут індивідуальної або колективної міжнародно-
правової гарантії. У випадку індивідуальної – гарантом дотримання зобов’язань щодо захисту
прав меншин виступала окрема держава, яка, як правило, була зацікавлена в політичній долі
тієї держави, яку вона мала контролювати (Акерманський договір 1826 р., Сан-Стефанський
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мирний договір 1878 р.). У випадку ж колективної – гарантом виступала група держав
(Паризький договір 1856 р., Берлінський трактат 1878 р.). Міжнародна практика довела, що на
той час індивідуальні гарантії виявились абсолютно неефективними. Як правило, захист меншин
ставав у руках гарантуючої держави інструментом політичного тиску на державу, що взяла
на себе зобов’язання, та передумовою для втручання у її внутрішні справи. Колективні гарантії
стали хоч і незначним, але подальшим кроком у напрямі здійснення захисту прав меншин. Як
зазначав Л. Давидовський, «політичні інтереси гарантуючих держав, прихильні й неприхильні
до зобов’язаної до охорони держави, взаємно себе компенсують, залишаючи все-таки хоч
деяку надію, що – бодай на випадок вражаючого недодержання договорів – знайдеться держава,
яка порушить справу охорони» [2, c. 14].

Цілком очевидним є історичний характер зв’язку між проблемою забезпечення державного
суверенітету і проблемою захисту меншин. Це означає, що визнання прав меншин тісно
пов’язане із обмеженням суверенітету держави, втручанням у її внутрішні справи.

Важливим є той факт, що укладання міжнародних договорів у сфері захисту прав меншин
у період до створення Ліги Націй (Вестфальський мир 1648 р., Російсько-Польські Конвенції
1767 і 1775 рр., Головний акт Віденського конгресу 1815 р., Акт Берлінського конгресу 1878 р.
та ін.), диктувалося політичними цілями окремих держав, а не прагненням забезпечення
реального захисту прав меншин.

Суттєво послаблювала процес захисту меншин також та обставина, що такі договори, як
правило, не містили ніяких положень стосовно відповідальності за їхнє недодержання, що
суттєво стримувало розвиток процесу захисту меншин.

Із позиції міжнародного права можна вважати переломними ті рішення, які містилися у
міждержавних договорах, що були прийняті після закінчення Першої світової війни в рамках
Ліги Націй, де вперше була створена система захисту прав національних меншин. Вона
ґрунтувалася на міжнародно-правових зобов’язаннях держав, що містилися у версальських
договорах, центральним серед яких був Малий Версальський Трактат, укладений з Польщею
28 червня 1919 року. Крім того, за межами Ліги Націй діяло кілька локальних двосторонніх
договорів, за умовами яких сусідні країни брали на себе взаємні зобов’язання щодо охорони
прав меншин. Прикладом може слугувати двостороння угода між Швецією і Фінляндією від
27 червня 1921 р. про збереження мови, культури і місцевих шведських традицій населення
Аландських островів. Аналіз міжнародно-правових актів як правової основи захисту
національних меншин у міжвоєнний період та механізмів реалізації і контролю за дотриманням
їхніх положень був предметом спеціального дослідження в інших роботах автора [3].

Зовсім нового значення набули договори в умовах глобалізації. Держави все більш тісно
взаємопов’язані. Жодна держава не має змоги функціонувати без розвиненої системи відносин
з іншими країнами. Ця складна система міжнародних відносин регулюється за допомогою
договорів і створюваних на їхній основі міжнародних організацій.

Захист прав національних меншин в умовах сучасного міжнародного права системно
сформувався як на універсальному рівні в рамках ООН, так і на регіональному рівні. Зокрема,
європейська система правового захисту осіб, які належать до національних меншин, нині є
багатоструктурною і включає акти та механізми  Ради Європи, Європейського Союзу й
Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Основні міжнародно-правові акти, укладені в рамках міжнародних організацій, які містять
базові норми і принципи захисту прав меншин, ґрунтовно досліджувалися вітчизняними
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вченими [4]. Слід зазначити, що Україна є стороною майже всіх документів у цій сфері.
Результати розгляду конвенційними органами ООН доповідей про виконання Україною цих
договорів підтвердили наявність суттєвого прогресу у приведенні національного законодавства
у відповідність до міжнародних норм і стандартів, посиленні засобів правового захисту на
національному рівні найбільш уразливих груп населення, у тому числі і національних меншин,
зміцненні ролі правозахисних організацій [5]. Крім того, Україна є стороною декількох десятків
договірних актів Ради Європи, а також повинна виконувати рекомендації ОБСЄ.

Однак не слід применшувати важливе значення в регулюванні прав  національних меншин
інших міждержавних багатосторонніх та двосторонніх договорів. Так, у Європі після 1945
року лише двосторонніх угод, положення яких стосуються статусу національних меншин, що
проживають в основному на прикордонних територіях, укладено більше 100 [6, с. 283]. Усе
різноманіття таких нормативних актів можна розділити на окремі великі групи:

1. Мирні договори, що закріплювали підсумки Другої світової війни. Особливе значення
мають ті договори, які були укладені після Другої світової війни і базувалися на існуючих на
той час міжнародно-правових актах. Наприклад: Австрійський державний договір про
відновлення незалежної і демократичної Австрії від 15 травня 1955 р., підписаний чотирма
великими державами й Австрією, що передбачав у ст. 7 права словенської та хорватської
національних меншин; Спеціальний статус, що став додатком до Меморандуму про
домовленості між урядами Італії, Великобританії, США та Югославії про вільну територію
Трієст від 5 жовтня 1954 р., в якому закріплювалось правове становище югославської етнічної
групи в районі, що управлявся Італією, та італійської етнічної групи в районі, що управлявся
Югославією.

2. Узгоджені заяви урядів. Наприклад: Декларація уряду Данії, затверджена Парламентом
19 квітня 1955 р., стосовно загальних прав осіб, що належать до німецької меншини в Південній
Ютландії; Декларація уряду Федеративної Республіки Німеччини стосовно статусу данської
меншини в Німеччині, прийнята після завершення переговорів з урядом Данії 29 березня
1955 р. Можна сказати, що таким чином у питаннях прав національних меншин між ФРН і
Данією було досягнуто згоди про рівне забезпечення прав національних меншин у кожній з
цих країн. Істотно також, що обидві країни передбачили можливість прилучення осіб, що
належать до національних меншин, до культурних досягнень більшості населення, що
надзвичайно важливо для того, щоб національна меншина почувала себе частиною країни
свого перебування.

3. Двосторонні договори, укладені між сусідніми державами. Наприклад: Угода між
урядами Австрії та Італії від 5 вересня 1946 р. (цей текст пізніше став додатком до мирного
договору з Італією, укладеного 10 лютого 1947 р.). На підставі цієї угоди забезпечувалася
рівність з італомовними мешканцями у рамках спеціальних постанов, що передбачали охорону
прав етнічного характеру та культурного й економічного розвитку німецькомовної частини
населення.

Укладення таких угод значно пожвавилось у 90-х роках ХХ ст., коли внаслідок падіння
комуністичних режимів у країнах Центральної та Східної Європи, розпаду Радянського Союзу,
Югославської федерації, Чехословаччини виникла серйозна необхідність врегулювати не лише
територіальні проблеми між сусідніми державами, а і проблеми, пов’язані із забезпеченням
прав національних меншин. Тим більше, що новоутворені держави прагнули набути членства
у таких міжнародних організаціях, як НАТО, Європейський Союз, а тому змушені були,
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відповідно до вимог цих організацій, вирішити із державами – сусідами спірні проблеми.
Тому був укладений цілий ряд широкомасштабних договорів про дружбу та співробітництво
між сусідніми країнами, де важливе місце відводилося питанням захисту прав національних
меншин. Прикладом може слугувати Договір про основи добросусідства та співробітництва
між Україною і Угорською Республікою, підписаний 6 грудня 1991 р., який набув чинності
16.06.93. У статті 17 цього договору зазначено: «Договірні Сторони у повній відповідності з
«Паризькою Хартією для нової Європи» та іншими відповідними документами Наради з
безпеки і співробітництва в Європі заявляють про свою переконаність у тому, що дружні
відносини між їхніми народами, а також мир, справедливість, стабільність і демократія
вимагають, щоб етнічна, культурна, мовна та релігійна самобутність національних меншин
користувалася взаємним захистом і для її забезпечення повинні бути створені всі необхідні
умови» [7].

4. Окремо можна виділити двосторонні договори, спрямовані на захист співвітчизників
за кордоном. Прикладом таких договорів може бути і Угода між Україною та Федеративною
Республікою Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають
в Україні, підписана 3 вересня 1996 р., в якій поряд із захистом прав німецької національної
меншини в Україні, вирішувалися питання, пов’язані із реабілітацією осіб німецького
походження, які стали жертвами політичних переслідувань, а також сприяння поверненню
депортованих і їхніх нащадків до України [8].

5. Особливу категорію становлять двосторонні угоди, спеціально присвячені захисту
прав національних меншин. Цілий ряд таких угод було підписано і Україною. Першою із них
була Декларація про принципи співробітництва між Угорською Республікою та Українською
РСР щодо забезпечення прав національних меншин та протокол до неї, що були підписані у
Будапешті 31 травня 1991 р. та набули статусу міжнародного договору відповідно до ст. 17
Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською
Республікою від  6 грудня 1991 р. [9]. Слід також згадати Угоду між Україною і Литвою про
співробітництво з питань національних відносин (1997 р.) [10]; Угоду між Україною і Польщею
про забезпечення прав національних меншин (1994 р.) [11]; Угоду між Україною і Республікою
Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних відносин
(1996 р.) [12] та ін.

Зокрема, в Угоді між Україною і Республікою Білорусь про співробітництво у забезпеченні
прав осіб, що належать до національних меншин, яка була підписана 23 липня 1999 р.
(ратифікована Верховною Радою України 23 березня 2000 р.) («Високі Сторони, беручи до
уваги, що на території кожної із держав проживають особи, які належать до української та
білоруської національностей, та визнаючи, що національні меншини є невід’ємною частиною
суспільства, в якому вони живуть, збагачують його своєю працею, самобутністю та
культурою»), домовилися розвивати плідне співробітництво, розширяти договірно-правову
базу у сфері захисту прав національних меншин та міжнаціональних відносин [13].

Особливе значення для України у контексті внутрішніх політичних реформ має укладена в
2014 р. Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії, їхніми державами-членами – з іншого.
Ключовими елементами усіх реформ, які повинні відбуватися в Україні, відповідно до Угоди,
є визнання і дотримання тих спільних цінностей, на яких побудований Європейський Союз і
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які зафіксовані у Преамбулі до Угоди, а саме: демократія, повага до прав людини й
основоположних свобод та верховенство права [14].

Розділ ІІ Угоди про асоціацію передбачає посилення політичного діалогу і співробітництва
між ЄС і Україною, який поміж іншого буде спрямовано на «підвищення рівня поваги до
демократичних принципів, верховенства права і належного державного управління, прав і
основоположних свобод людини, у тому числі права національних меншин, недопущення
дискримінації людей, які належать до національних меншин, і поваги до різноманіття» [15]. Це
свідчить про те, що проблема національних меншин залишається однією із основних у
відносинах між Україною та державами-членами ЄС.

На сьогодні Угода діє в тимчасовому режимі, оскільки, з огляду на тривалий період
ратифікації «змішаних» угод, установчими договорами ЄС передбачена можливість їхнього
тимчасового застосування ще до набрання ними чинності. Незважаючи на це, розпочалась
активна співпраця з реалізації положень Угоди. Особливо цінним є  обмін досвідом стосовно
моделей інтеграції різних груп меншин, посилення моніторингу за реалізацією відповідних
директив ЄС стосовно протидії дискримінації, проведення моніторингу та адвокація
рекомендації звіту «The situation of national minorities in Crimea following its annexation by
Russia» [16], підготовленого на замовлення Комітету з прав людини Європейського
Парламенту, який включає питання співпраці Ради ЄС, держав-членів та Європейської служби
зовнішніх дій з міжнародними організаціями ООН, ОБСЄ і РЄ для забезпечення безперервної
міжнародної присутності в Криму. Актуальним є створення міжнародної місії, яка дозволить
стежити за становищем усіх груп меншин; моніторинг та посилення санкцій у відповідь на
прояви дискримінації, порушення прав людини.

Правовою основою не просто добросусідських, мирних і дружніх відносин, а і гарантією
взаємного дотримання прав осіб, що належать до меншин, мало стати виконання взаємних
зобов’язань  Україною і Росією, які взяли на себе держави відповідно до Договору про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією [17], що був підписаний
31.05.97 і набув чинності 01.04.99, у ст. 12 Високі Договірні Сторони гарантують усю повноту
прав особам, що належать до національних меншин.

Однак, як слушно зауважує О. В. Задорожний, «агресією Росії унеможливлено виконання
положень цього договору, як і цілого ряду міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод
щодо співпраці двох держав практично в усіх сферах» [18, с. 450]. Проблема україно-російських
відносин у сфері захисту прав національних меншин, аналіз їхньої правової бази, питання
відповідальності за порушення договірних зобов’язань буде предметом окремого дослідження
автора.

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що незважаючи на тривалу історію розвитку
договірної практики у сфері міжнародно-правового захисту прав національних меншин, ця
проблема залишається однією із неврегульованих до кінця проблем у міжнародному праві.

Сучасні рамки захисту прав осіб, що належать до національних меншин  визначають
міжнародні договори: як багатосторонні акти, укладені в рамках універсальних та регіональних
міжнародних організацій, так і локальні міждержавні угоди. Прийняті нормативні акти зіграли
значну роль у зниженні міжнаціональної напруженості. Вони покладають на осіб, що належать
до меншин, обов’язки лояльності до держави проживання, не порушуючи при цьому її
суверенітету і територіальної цілісності.
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Важливе значення в регулюванні прав  національних меншин локальними міждержавними
договорами, враховуючи той факт, що вони укладаються з дотриманням принципів та норм,
закріплених в основних універсальних та регіональних актах, полягає у тому, що вони
створюють додаткові можливості для захисту конкретної меншини у специфічних умовах
конкретної країни, доповнюючи тим самим єдину міжнародну систему захисту прав
національних меншин.

Слід погодитись із твердженням професора В. В. Мицика про те, що «двостороннє
співробітництво держав у зазначеній сфері має найважливіше значення» [19, с. 32]. Адже
тільки у двосторонніх угодах держави мають можливість урахувати конкретні міжнаціональні
ситуації, специфіку виникнення й існування певних меншин, їхні конкретні труднощі та потреби.
Норми таких договорів є більш деталізованими мінімальними стандартами загального
характеру, урегульовують спеціальні питання, актуальні тільки для відповідних меншин і є
обов’язковими лише для держав-учасниць.

Незважаючи на суттєвий прогрес у міжнародно-правовому захисті прав національних
меншин, водночас зауважимо, що подальший розвиток договірної практики у сфері захисту
меншин гальмує цілий ряд факторів, зокрема:

– невирішеність ряду правових питань теоретичного характеру, зокрема невирішеність
питання визначення уніфікованого поняття «національна меншина» та проблеми права на
самовизначення національних меншин;

– невирішеність ряду правових питань прикладного характеру, серед яких слід наголосити
на невирішеності судового захисту прав меншин як на національному, так і на міжнародному
рівнях, особливо тих, що стосуються колективних прав;

– відсутність відповідної політичної волі з боку урядів окремих країн;
– необхідність створення ефективних, дієвих механізмів контролю за виконанням положень

двосторонніх угод як на національному, так і на міждержавному рівнях із залученням
представників національних меншин і їхніх громадських організацій;

– необхідність закріплення у міжнародному праві положення про заборону зниження
існуючих стандартів при розробці та укладенні двосторонніх угод тощо.

Подолання негативних факторів є необхідною умовою ефективного захисту прав
національних меншин шляхом укладення міждержавних договорів та забезпечення високого
рівня їхньої реалізації.
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ
 ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА

ЧОРНОУС ЮЛІЇ МИКОЛАЇВНИ
«КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ»
Нещодавно вийшла друком монографія

на тему: «Криміналістичне забезпечення
розслідування злочинів»1, що підготовлена
професором кафедри криміналістики та
судової медицини Національної академії
внутрішніх справ, доктором юридичних наук,
професором Юлією Миколаївною Чорноус.

Актуальність теми дослідження полягає
у тому, що проблематика криміналістичного
забезпечення розслідування злочинів є
багатоаспектною, висвітлюється під різними

кутами зору. Тому новий погляд автора з цього питання викликає зацікавленість вчених і
практиків.

Важливими й принциповими для однозначного розуміння у теорії та на практиці є питання,
що розглядаються у монографії. Ю. М. Чорноус послідовно розкриває теоретичні засади
криміналістичного забезпечення розслідування злочинів; надає характеристику діяльності з
розслідування злочинів, акцентуючи увагу на слідчих (розшукових) діях як на основній
змістовній складовій; розкриває питання міжнародного співробітництва під час розслідування
злочинів; визначає актуальні питання реалізації криміналістичного забезпечення
розслідування злочинів.

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів за цих умов автор розглядає через
наукове забезпечення та практичну реалізацію відповідно до техніко-криміналістичної, тактико-
криміналістичної та методико-криміналістичної складової, що виражається в розробленні й
залученні відповідних криміналістичних рекомендацій у діяльність з розслідування злочинів.
Автором достатньо ґрунтовно досліджується кожна з них, теоретичний матеріал ілюструється
статистичними даними, прикладами з практики.

Прискіплива увага приділяється дослідженню криміналістичної характеристики
міжнародної злочинності та розслідування вказаних злочинів, розглядаються відповідні заходи
міжнародного співробітництва з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Ю. М. Чорноус підкреслює тезу, що обов’язковою умовою розслідування злочинів,
виконання завдань кримінального провадження є розробка та запровадження
криміналістичних рекомендацій, які за сучасної характеристики міжнародної злочинності,
крім традиційних питань, повинні враховувати необхідність здійснення заходів міжнародного
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співробітництва. Усе вказане позитивно впливатиме на ефективність досягнення завдань
кримінального провадження, виконання зобов’язань перед світовим співтовариством.

Відповідно, цілком переконливим є висновок, що монографія професора Юлії Чорноус
«Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів» присвячена актуальній темі, містить
фундаментальні положення щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів,
демонструє сформований авторський підхід щодо вирішення ряду проблемних питань.

Враховуючи викладене, вважаю за доцільне рекомендувати монографію Ю. М. Чорноус
«Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів» широкому колу читачів: науковцям
і практикам, які цікавляться окресленими питаннями.

Завідувач кафедри кримінального
процесу та криміналістики
Університету державної фіскальної
служби України, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист України П. В. Цимбал
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Просимо вас дотримуватися таких вимог до матеріалів, що надсилаються до редакції:
1. Редакція приймає до друку статті українською, російською або англійською мовами.
2. До друку приймають статті, що відповідають таким вимогам:
– авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати

вимогам Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 ;
– папір формату А4; параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий –

15 мм; шрифт – Times new roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5;
– обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – 10 стор. (максимально до 20 стор.); наукових

повідомлень, рецензій тощо – до 7 стор.
3. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів

сторінок відповідно до джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел подається
наприкінці статті в алфавітному порядку відповідно до стандартів бібліографічного опису
(див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис». ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. Бюлетень
ВАК України, № 5, 2009); стандарт «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання. ДСТУ 8302:2015»).

4. Стаття повинна містити такі елементи: номер і назву спеціальності, УДК, анотації та ключові
слова українською, російською й англійською мовами, переклад назви статті англійською мовою.

5. До статті необхідно додати реферат (резюме) англійською мовою (обсяг – 1 сторінка без виділення
розділів, або 250 слів) для розміщення на сайті журналу, який має висвітлювати такі структурні
питання: автор, тему статті, мету, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження,
практичну значущість результатів дослідження, ключові слова. Переклад реферату (резюме)
англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

6. Для осіб, які не мають наукового ступеня, обов’язковим є подання рецензії на статтю за підписом
особи, що має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути засвідчений в установі, де рецензент
працює).

7. Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам, редакція не розглядатиме з метою публікації.
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