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РОЗДіл 1 
ТЕОРія Та іСТОРія ДЕРжаВи і ПРаВа; 

іСТОРія ПОліТиЧНих і ПРаВОВих УЧЕНь

УДК 340.12: 341.171: 341.213: 342.25

ДЕРжаВНО-ТЕРиТОРіальНий УСТРій кОНфЕДЕРаціЇ У ПОРіВНяльНій 
хаРакТЕРиСТиці МОДЕлЕй фЕДЕРаТиВНОЇ Та кОНфЕДЕРаТиВНОЇ ДЕРжаВ 

STATE-TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE CONFEDERATION 
IN THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MODELS OF THE FEDERATIVE 

AND CONFEDERATIVE STATES

гамбург л.С.,
к.ю.н., доцент,

доцент кафедри теорії, історії держави і права та міжнародного права
Класичний приватний університет

У статті представлено порівняльно-аналітичну характеристику теоретичних моделей федеративної та конфедеративної форм дер-
жавно-територіального устрою, встановлено їхню подібність за наявності кількісних відмінностей, з’ясовано інтегративний зміст держав-
ного суверенітету й особливості правосуб’єктності конфедерації, виявлено похідну природу та сформульовано дефініцію конфедератив-
ної держави, обґрунтовано її перспективність у кооперовано-інтегрованому світі. 

Ключові слова: форма державно-територіального устрою, федеративна держава, конфедеративна держава, союзний договір, 
суб’єкт федерації, субординація, суб’єкт-засновник конфедерації, координація, еквівалентність, співпадання, нуліфікація, сецесія, суве-
ренність, інтегративний суверенітет, полісуб’єктна консолідована похідна держава. 

В статье представлена сравнительно-аналитическая характеристика теоретических моделей федеративной и конфедеративной 
форм государственно-территориального устройства, установлено их сходство при количественных отличиях, выяснено интегративное 
содержание государственного суверенитета и особенности правосубъектности конфедерации, выявлена производная природа и сфор-
мулирована дефиниция конфедеративного государства, обоснована его перспективность в кооперировано-интегрированном мире. 

Ключевые слова: форма государственно-территориального устройства, федеративное государство, конфедеративное государство, 
союзный договор, субъект федерации, субординация, субъект-учредитель конфедерации, координация, эквивалентность, совпадение, 
нуллификация, сецессия, суверенность, интегративный суверенитет, полисубъектное консолидированное производное государство. 

The article presents a comparative and analytical characteristic of theoretical models of federative and confederative forms of state-territorial 
organization, found their similarity with quantitative differences, find the integrative content of state sovereignty and the peculiarities of the legal 
personality of the confederation, revealed the derivative nature and formulated the definition of the confederativestate, substantiated it perspec-
tive sinan cooperative-integrated world.

Typically, a federal or confederal state formed by the union pact. The subjects of the federation irrevocably passed to the supreme authority 
of the federal center, they are inherent in sovereign competence, and not sovereignty. Founding members of the confederation delegate them 
to the union organs on the principle of coordination, self-limiting the sovereign competens and preserving the ability to restore the sovereignty. 

Founding members of the Confederation establish and maintain a balance of centripetal and centrifugal tendencies, in federations dominated 
by centripetal. But in both these forms integrative sovereignty acts, jointly created and provided by the subjects and the union state. In interna-
tional relations, the confederation is the sole derivative of a state-subject exercising together with its founders coherent and joint foreign policy.

In the relationship between the federal organs and organs of subjects of federation dominated by the principle of subordination. In confedera-
tions – the principle of coordination in the relations of the confederal center with subjects-the founders; the equivalence principle of legal equality 
of subjects of confederation among themselves and with confederal center; the principle of coincidence is the creation of shared sovereignty a 
combination of sovereignties of the states-the founders. 

The confederal parliament is not elected, but formed by representative organs of subjects-the founders, of the house of representatives in 
bicameral federal parliaments are formed by subjects as elections, and a delegation of regional representatives. 

Federal constitutional law, generally, does not include the right to secession of subjects. The right to secession of the subjects-the founders 
of the confederation may not be realized if it is contrary to the essential interests of other subjects.

Subjects of the Federation, in contrast to the founders of confederation, were denied the right of nullification of acts of the federal/union 
law-making, but agree on legislative positions with the Federal center in the federal parliament. The confederal center coordinates the lawmaking 
of the founding subjects. 

Territorial militias subjects of the Federation are subordinate to regional authorities and Federal Agencies. Military formations of subjects-the 
founders in peacetime are subordinate to the relevant actors and the Union on defense and in wartime they are guided only allied command. 

Citizenship in the federation is two-level and cross-cutting. In a сonfederation, the citizens of subjects-the founders is competent to move 
freely in the union space to live and operate on the territories of each other. 

The confederation can be not only a temporary alliance of sovereign states for the achievement of common political, economic and military 
goals, but also a polisubject integrated-sovereign consolidated derivative state with a complex form of balanced, decentralized state-territorial 
organization.

Key words: form of state-territorial organization, federative state, confederative state, union pact, federation subject, subordination, found-
ing member of confederation, coordination, equivalence, coincidence, nullification, secession, sovereign competence, integrative sovereignty, 
polisubject consolidated derivative estate.

Сучасна  світова  економіка  розвивається  в  умовах  гло-
бальної спеціалізації та міжнародного розподілу праці, мак-
симізуючи  кооперацію  й  інтеграцію  національних  госпо-
дарств.  Провідними  суб’єктами  світового  господарювання 
є транснаціональні корпорації, які конкурують із національ-
ними виробниками. Зняття протиріч між ними здійснюється 

завдяки політичному співробітництву держав у різноманіт-
них  міжнародно-  та  міждержавно-організаційних  формах. 
Воно, серед іншого, може сприяти політико-територіальній 
консолідації та утворенню складних державно-територіаль-
них форм. Під час теоретичного осмислення їх організацій-
них  різновидів  однією  з  найбільших проблем  залишається 
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невизначеність конфедерації, бо думки та підходи щодо неї 
розбігаються від будь-яких міжнародних організацій і «осо-
бливих»  міждержавних  об’єднань  до  складних  державно- 
територіальних «утворень» і союзних держав [1; 2, с. 31–32]. 
Погоджуємося  з  аргументацією  Г.О.  Князєва  про  нереаль-
ність  федеративно-конфедеративного  змішаного  союзу  та 
несумісність гібридної форми державного устрою з точною 
класифікацією державних союзів [3, с. 18].

Такий концептуальний плюралізм призвів до різнобою та 
хаотичності,  які  перешкоджають  складанню  універсальної 
класифікації  політико-територіальних  устроїв  і  систем.  До 
того ж, чіткість і ясність у визначенні смислу та змісту кон-
федеративного механізму міжтериторіальної взаємодії спри-
ятиме конструюванню однієї  з найоптимальніших моделей 
політико-економічної інтеграції та консолідації. 

Порівняльні дослідження конфедерацій і федерацій про-
водили:  С.О.  Азаров,  К.В.  Арановський,  Ю.А.  Дмитрієв, 
О.О.  Жилін,  Г.О.  Князєв,  М.Л.  Костенко,  Л.В.  Лавренова, 
Б.М.  Лазарєв,  В.І.  Лафітський,  Ф.К.  Лістер,  І.І.  Лукашук, 
І.Г. Тимошенко, Ю.О. Тихомиров, Б.М. Топорнін, В.О. Ми-
ронов, С.Ю.Михайлова, Ж.Ф. Обер, Р.С. Огірко, Ю.В. Плах-
тій, Р.В. Попов, В.В. Єлистратова, Сяокунь Сун, М. Форсайт, 
В.Є. Чиркін, М.О. Ушаков, Д.Дж. Елейзер, О.С. Ященко та 
ін., але з позицій порівняння союзної держави (федерації) та 
союзу держав або дуалістичної держави (конфедерації). 

Зважаючи на провідну роль держави у забезпеченні на-
ціональних  інтересів,  мета  статті  –  установити  природу 
складного територіального устрою конфедерації шляхом по-
рівняльного аналізу  її  з найближчою до неї формою феде-
ративної держави та визначити дефініцію конфедеративної 
держави, спростувавши певні стереотипи щодо конфедера-
ції як нестійкого і нетривалого (тимчасового – Л. Г.) союзу 
суверенних держав з обмеженими повноваженнями для до-
сягнення певної спільної мети (політичної, економічної, вій-
ськової чи ін. – Л. Г.). 

Федеративна  держава  є  універсальним  уособленням 
складних  форм  державно-територіального  устрою.  Вона 
функціонує  у  просторі,  структурованому  регіональними/
місцевими державницькими утвореннями, які, на засадах ін-
теграції один з одним і з федеральним центром, створюють 
і здійснюють інтегративний суверенітет федерації. Зазвичай, 
федеративні  держави  утворюються  шляхом  укладання  со-
юзного договору. Відома і трансформація унітарної держави 
у симетричну федерацію (Бельгія, 1993 р. – Л. Г.). Суб’єкти 
федерації остаточно передають найвищі владні повноважен-
ня федерального центру,  їм притаманна  суверенність,  а  не 
суверенітет. 

Суб’єкти-засновники  конфедерації  делегують  їх  союз-
ним  органам  за  принципом  координації,  самообмежуючи 
суверенність і зберігаючи здатність до відновлення суверені-
тету. Звідси здається, що конфедеративні правовідносини, як 
порівняти з федеративними, мають виглядати гнучкішими та 
динамічнішими. Втім, за слушним зауваженням М.В. Столя-
рова, ревізія союзного установчого договору потребує одно-
стайності всіх учасників, тому його часті зміни малоймовірні 
[4, с. 390]. 

Поряд  із  договірними  конфедераціями  Г.О.  Князєв  об-
ґрунтовує можливість утворення конституційних конфедера-
цій без укладання союзного договору, але внаслідок юридич-
ного факту співпадання конституційних норм юридичних і 
фактичних  конституцій  держав-учасників  із  виникненням 
єдиного  державно-правового  простору.  Конфедерація  не  є 
міждержавним  об’єднанням,  оскільки  конфедеративні  від-
носини  регулюються  не  міжнародним,  а  конституційним 
правом,  особливу  частину  якого  складає  правова  система 
конфедерації [3, с. 23–26]. Аналізуючи правовий статус кон-
федерації, Г.О. Князєв зазначає, що вона може бути оформ-
лена  або  як  конфедеративна  держава,  або  як  конфедерація 
держав. Різниця між цими видами полягає в наявності у кон-
федеративної держави статусу держави, якого не має конфе-
дерація держав [3, с. 20]. 

Регулюючи  самообмеження  внутрішньої  сувереннос-
ті,  суб’єкти-засновники  конфедерації  встановлюють  і  під-
тримують  баланс  доцентрових  і  відцентрових  тенденцій  у 
конфедеративній моделі, тоді як у федераціях переважає до-
центровість. Але в обох цих формах присутній інтегрований 
суверенітет, утворюваний і забезпечуваний суб’єктами та со-
юзною державою. 

Суверенність,  притаманна  суб’єктам федерації,  ґрунту-
ється на народному суверенітеті, що реалізується громадяна-
ми та їхніми об’єднаннями шляхом використання інститутів 
демократії. Така суверенність полягає у здатності політико-
територіальних автономій з ознаками державності бути но-
сіями публічної влади та виражається в її здійсненні на своїй 
території  задля забезпечення регіональних/місцевих корпо-
ративних потреб за наявності  законодавчого розмежування 
повноважень  і предметів ведення  із федеральним центром. 
Останній  репрезентує  загальнодержавні  публічні  інтереси, 
тому є носієм універсальної, цілісної, єдиної, неподільної та 
верховної державної влади, яка охоплює всіх суб’єктів, і він 
же виступає як єдина держава-учасник міжнародних відно-
син [5, с. 10–17; 6, с. 5–10; 7, с. 18–23]. 

Конституції  багатьох федеративних  держав містять  по-
вноваження суб’єктів на здійснення зовнішньої економічної, 
екологічної, наукової  та культурної діяльності. Це поясню-
ється  прагненням  суб’єктів  до  ефективнішого  функціону-
вання задля задоволення суспільних потреб із урахуванням 
специфіки їхнього внутрішнього стану [8, с. 5–8]. Наведене 
підтверджує суверенність суб’єктів федерації, які мають ряд 
ознак  держави  –  апарат  органів  публічної  влади, що  здій-
снює внутрішні та зовнішні функції; адміністративно-тери-
торіальний поділ, регіональні/місцеві податки та підсистему 
регіонального  законодавства.  Однак  обов’язкова  відповід-
ність  їхнього  конституційного  й  іншого  законодавства  фе-
деральному  законодавству  при  верховенстві  останнього, 
необхідність внесення відрахувань до федерального бюдже-
ту, здійснення зовнішніх функцій лише узгоджено з зовніш-
ньополітичною  діяльністю  федеративної  держави,  подвій-
не  підпорядкування  територіальних  військових  формувань 
суб’єктів регіональним і федеральним органам, можливість 
федерального втручання (федеральної інтервенції – Л. Г.) у 
справи суб’єкта за певних надзвичайних обставин та інші об-
меження вказують на відсутність державного суверенітету в 
суб’єктів федерації. Тому твердження Ю.В. Плахтій про те, 
що «у суб’єктів федерації зберігається обмежений або вель-
ми обмежений суверенітет» [9, с. 130] потребує уточнення, 
бо державний суверенітет на може бути неповним, частко-
вим чи обмеженим. Але такий стан дозволяє застосувати по-
няття «суверенність» до однієї з основних ознак державності 
суб’єкта федерації, яка співвідноситься з поняттям «сувере-
нітет» так само, як «державність» і «держава». 

Політико-правовий  статус  засновників  конфедерації,  як 
зазначалось,  відрізняється  від  подібного  статусу  суб’єктів 
федерації  більшим обсягом  збереженої  за  їхніми органами 
компетенції та здатністю до змінювання такого обсягу чи по-
вернення делегованих союзним органам повноважень. Така 
кількісна  відмінність  дає  підстави  розглядати  засновників 
конфедерації як державницьких суб’єктів союзної держави, 
які мають ознаки максимальної суверенності та здатності до 
відновлення суверенітету. Водночас основні зовнішньополі-
тичні повноваження на реалізацію загальних інтересів союзу 
передаються до компетенції союзного центру, тому в міжна-
родних відносинах конфедерація виступає єдиною похідною 
державою-суб’єктом, здійснюючи разом зі своїми засновни-
ками узгоджену та спільну зовнішньополітичну діяльність. 

Конфедеративна держава,  вважає Г.О. Князєв, має  єди-
ний  неподільний  суверенітет,  який  забезпечується  сполу-
ченням  суверенітетів  суб’єктів  із  її  власним  суверенітетом 
у результаті поєднання загальних основ і цілей, заради яких 
держави об’єдналися в конфедерацію. Цим вона відрізняєть-
ся від міжнародної організації і подібна до монархічної унії 
(наприклад, Річ Посполита 1569–1795 рр., Об’єднані коро-
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лівства Швеція та Норвегія 1814–1905 рр. – Л. Г.). Створення 
спільного  суверенітету  конфедерації  завдяки  сполученню 
суверенітетів  суб’єктів-засновників  відповідає  принципу 
співпадання  –  одному  з  фундаментальних  конституційних 
принципів конфедерації [3, с. 21].

Різниця  в  статусах  суб’єктів  федерації  та  конфедера-
ції вбачається Г.О. Князєвим у тому, що остання є формою 
об’єднання держав у конфедеративну державу, між якою та 
її учасницями встановлюються вертикальні симетричні (вна-
слідок  еквівалентного  статусу  сторін)  зв’язки.  Тому  вони 
спільно стають у складі конфедерації тільки одним (єдиним, 
колективним) суб’єктом, що перебуває у рівноправному сою-
зі частини та цілого з конфедеративною державою, котра ду-
алістична, бо одночасно виступає як конфедераця та держава 
[3,  с.  20–21]. На це  зауважимо, що розглядати  засновників 
конфедерації одним суб’єктом безпідставно, бо кожен із них 
зберігає окрему суверенність і правосуб’єктність, перебува-
ючи у конфедеративній формі зв’язку з іншими суб’єктами 
та союзним центром, що забезпечує їх полісуб’єктну інтегра-
цію та консолідацію, визначаючи не дуалістичну, а консолі-
довано-похідну природу й інтегрований суверенітет конфе-
деративної держави. 

Правова  природа  міжнародної  правосуб’єктності  кон-
федерації  полягає  в  її  перебуванні  як  визнаного  факту  іс-
нування та закріплення в засновницькому договорі суб’єкта 
міжнародного права;  наявності  в  неї  відокремлених прав  і 
обов’язків у межах власної міжнародної компетенції, якими 
її  наділяють держави-засновники,  добровільно обмежуючи 
об’єм своїх зовнішніх повноважень; володінні міжнародно-
договірною  дієздатністю,  зокрема  деліктоздатністю,  відпо-
відно до міжнародних конвенцій і засновницьких договорів 
[10, с. 101–103]. 

На  думку Ю.В. Плахтій,  схожість  утворення  федерації 
та конфедерації вбачається в засновницьких договорах, але 
ці  договори  відрізняються  правовою  природою  та  сферою 
застосування.  Федеративний  договір  є  внутрішньодержав-
ним,  на  його  основі  ухвалюється  федеральна  конституція, 
що створює правовий фундамент функціонування федерації, 
а договір про конфедерацію «є особливим видом союзного 
договору» [9, с. 129]. З цього питання Р.С. Огірко наголосив, 
що «федерація – союзна держава, будується на конституції, 
акті  внутрішнього,  конституційного  права,  який  визначає 
повноваження держави та територіальних утворень, що вхо-
дять до її складу» [11, с. 16]. Федеральна конституція та інші 
закони за необхідності можуть примусово вводитись у дію 
чи відновлювати її на території суб’єктів. До того ж їхня дія 
поширюється також  і на громадян. Що ж до конфедерації, 
то засновницький договір не тільки закріплює її створення, 
а й виступає правовою основою союзних відносин між кон-
солідованими суб’єктами, але не поширюється на фізичних 
осіб. Правовий статус останніх визначається конституціями 
й іншими законами держав-засновників конфедерації та за-
безпечується  їхніми  регіональними  органами.  Конфедера-
тивний договір не передбачає примусовості щодо сторін-за-
сновників і обмежений колом питань зовнішньоекономічної, 
політичної, культурної, оборонної та ін. співпраці, визначе-
них ними [9, с. 129]. 

Одначе в наведених відмінностях є недоліки. Федератив-
ний договір, подібно до конфедеративного, також є союзним 
і  має  міждержавно-засновницьку  природу,  оскільки  укла-
дається між майбутніми суб’єктами федерації, яка має бути 
створена відповідно до конституції та конституційних зако-
нів. До речі, не випадково в науковій літературі та світовій 
конституційно-правовій практиці термін «союзний договір» 
часто вживається універсально щодо позначення федератив-
них і конфедеративних договорів. Різниця ж між ними поля-
гає у переважанні принципу субординації у відносинах між 
федеральними органами й органами суб’єктів чи координації 
у  відносинах  союзного  центру  з  суб’єктами-засновниками 
конфедерації. До цього додамо думку Г.О. Князєва, дослів-
но викладену С.О. Азаровим про те, що «конституційними 

принципами  конфедерації  є  принцип  еквівалентності  – 
юридичної  рівності  суб’єктів  конфедерації між  собою та  з 
конфедеральним центром, а також принцип співпадання, – 
утворення  загального  суверенітету  за  рахунок  сполучення 
суверенітетів  держав,  що  об’єднались  у  конфедерацію»  
[3, с. 12, 19, 21–22; 12, с. 14–15]. Водночас Г.О. Князєв за-
уважив, що  єдиний  державно-правовий  простір  виникає  в 
конфедерації завдяки виконанню союзного договору шляхом 
приведення у відповідність до нього конституцій суб’єктів, 
норми яких стають правовою основою союзу. За наявності 
статуту конфедерації він є додатковим законом про її право-
вий  статус. Союзний  договір  реалізується  за  внутрішньою 
процедурою кожного з об’єднуваних суб’єктів, тому діє опо-
середковано, через що конфедерація, яка ґрунтується на до-
говорі, є перехідною формою союзу. Союзний договір не має 
верховенства над конституціями держав-учасниць і над кон-
ституцією конфедеративної держави, оскільки це суперечить 
суверенітету останньої та виключило б вертикальні конфеде-
ративні зв’язки з предмета договору. Тому союзний договір 
має стати предметом конституційного контролю [3, с. 23].

Хоч у конфедераціях, на відміну від федерацій, зазвичай 
відсутні писані конституції, але фактично їхньою конститу-
ційно-правовою основою є засновницький союзний договір, 
статут  тощо. Ю.В.  Плахтій  визнає,  що  договори  про  кон-
федерацію  можуть  містити  декларативні  норми  про  права 
людини [9, с. 129]. Але безпосердньо впливають федераль-
ні конституції на населення лише за умови, коли їхні статті 
містять норми прямої дії. Інакше вони такі ж декларативні і 
потребують подальшої матеріалізації у федеральному та ре-
гіональному законодавстві. 

Конфедеративний парламент не обирається, а формуєть-
ся  представницькими  органами  суб’єктів-засновників,  але 
палати представників у бікамеральних федеральних парла-
ментах утворюються суб’єктами федерацій як виборами, так 
і делегуванням регіональних представників [4, с. 387, 390]. 

Федеральне  конституційне  законодавство,  зазвичай,  не 
передбачає права сецесії суб’єктів, за винятком, наприклад, 
конституцій СРСР 1924 р., 1936 р. та 1977 р., чинної Кон-
ституції Ефіопії 21 серпня 1995 р. (ст. 62, п. 35 – Л. Г.), Ка-
нади (рішення Верховного суду Канади 1998 р., статут «Про 
ясність  у  справах,  пов’язаних  з  відокремленням  Квебеку» 
2000 р. – Л. Г.), Конституції Сен-Кітс і Невіс (право о. Невіс 
на відокремлення в разі підтримки на референдумі 2/3 голо-
сів – Л. Г.) і навіть Конституції унітарно-регіонального Узбе-
кистану щодо  сецесії Каракалпакстану  за  результатами  за-
гальнонародного  референдуму.  Однак  історична  практика 
свідчить  про  те,  що  відсутність  права  сецесії  виявляється 
номінальним у разі настання глибокої політичної кризи фе-
деративного устрою. Підтвердженнями є: спроба сецесії пів-
денних  рабовласницьких штатів США  з  утворенням ними 
власної  конфедерації  у  1861  р., що  спричинило Громадян-
ську війну 1861–1865 рр.; вихід Сенегалу зі складу Малі у 
серпні – вересні 1960 р., примусове виключення Сінгапуру 
зі  складу  Малайзії  рішенням  її  федерального  парламенту 
9 серпня 1965 р., вихід Бангладеш (Східної Бенгалії, Східно-
го Пакистану – Л. Г.) зі складу Пакистану в грудні 1971 р.; 
вихід Еритреї зі складу Ефіопії у квітні 1993 р.; вихід Півден-
ного Судану зі складу Судану 9 липня 2011 р. 

Що  ж  до  конфедерацій,  то  належне  суб’єктам-
засновникам право сецесії може не реалізуватись, якщо така 
реалізація суперечить суттєвим інтересам інших засновників 
[4, с. 391]. Наприклад, у липні-листопаді 1847 р. Швейцар-
ська Конфедерація завадила спробі 7 католицьких кантонів 
об’єднання Зондербунд вийти  з цого  складу,  застосувавши 
для цього об’єднані збройні сили конфедерації, підпорядко-
вані єдиному командуванню. Подібне сталося в Австрійській 
імперії  під  час  придушення  національної  буржуазно-демо-
кратичної революції 1848–1849 рр. в Угорщині. Тому наяв-
ність або відсутність права сецесії суб’єктів не є, насправді, 
суттєвою  різницею  між  федеративним  і  конфедеративним 
устроями. 
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Суб’єкти федерацій,  на  відміну  від  засновників  конфе-
дерацій, позбавлені права нуліфікації актів федеральної/со-
юзної правотворчості, але узгоджують законотворчі позиції 
з  федеральним  центром  у  федеральному  парламенті.  Кон-
федеральний  центр  координує  законотворчість  суб’єктів-
засновників. З цього приводу Сяокунь Сун звернув увагу на 
положення  про  внутрішній  арбітраж  у  законодавчих  актах 
усіх конфедерацій для врегулювання спірних питань і кон-
фліктів (у Швейцарії арбітражні процедури застосовувались 
більше 100 разів – Л. Г.), що допомагало сполучати різно-
манітність і зберігати єдність суб’єктів за умов рихлої форми 
конфедеративного устрою [13, с. 291]. Тому відсутність або 
наявність права нуліфікації у зазначених суб’єктів також не 
створює суттєвої відмінності між федерацією та конфедера-
цією. 

Територіальні  воєнізовані  формування  суб’єктів  феде-
рації перебувають у подвійному підпорядкуванні  своїм ре-
гіональним органам і федеральним органам. Військові фор-
мування суб’єктів конфедерації у мирний час перебувають у 
подвійному підпорядкуванні відповідним суб’єктам і союз-
ному органу оборони, а у військовий час ними керує єдине 
союзне командування. 

Громадянство у федерації дворівневе та наскрізне. У кон-
федерації громадяни суб’єктів-засновників правочинні віль-
но пересуватись союзним просторои, проживати та здійсню-
вати діяльність на територіях один одного. 

У конфедерації, подібно до федерації, поступово склада-
ється спільний ринок з обігом товарів  і грошових одиниць 
суб’єктів-засновників на всій союзній території, запроваджу-
ється універсальна валюта, скасовуються митні кордони та 
виникає об’єднаний економічний простір. 

Твердження  про  нестійкість  і  нетривалість  існування 
конфедеративних союзних держав спростовуються хроноло-
гічними рамками Швейцарської Конфедерації (до 1798 р. – 
Швейцарського союзу – Л. Г.) 1291–1798 рр. і 1815–1848 рр. 
(540 років – Л. Г.), Республіки Сполучених провінцій/Батав-
ської республіки (Нідерландів – Л. Г.) 1579–1795 рр. (216 ро-
ків, потім перетворилась не на федеративну,  а на унітарну 

державу  – Л. Г.),  Німеччини  (Германського  союзу  – Л. Г.) 
1815–1866  рр.  (50  років–  Л. Г.),  Австро-Угорщини  1868–
1918 рр. (50 років – Л. Г.). Зараз фактичною конфедерацією 
є  Республіка  Боснія  та  Герцеговина,  на межі  з  конфедера-
тивним  устроєм  перебувають  Об’єднані  Арабські  Емірати 
(ОАЕ – Л. Г.). Фактичне прагнення до конфедералізації про-
являють кілька провінцій Канади (особливо франкомовний 
Квебек,  парламент  якого  досі  не  ратифікував Конституцію 
1982 р. – Л. Г.). 

Французький  дослідник Ж.Ф.  Обер  стверджує, що  ви-
значення  форм  відмінностей  федерацій  від  конфедерацій 
і пошук відповідної дефініції нераціональні, оскільки важ-
ливішим тут є розуміння процесу консолідації держав із по-
ступовим утворенням супернаціональної держави [4, с. 389]. 

С.В. Черніченко  вважає, що,  хоча  конфедерація  не має 
міжнародної правосуб’єктності, вона може отримати її з роз-
витком  інтеграційних  процесів,  розвиваючись  у  напрямку 
федерації [14, с. 244]. 

Наприкінці  доречно  згадати  думку  відомого  американ-
ського  науковця Д.  Дж.  Елейзера  про  те, що федерація  та 
конфедерація є «підвидами» родового поняття федералізму 
[15, с. 107]. 

Наведене порівняння федеративної та конфедеративної 
моделей дозволяє дійти висновку про те, що відмінності 
між федеративним  і  конфедеративним  державно-терито-
ріальними устроями кількісні та несуттєві. Конфедерація 
може бути не тільки тимчасовим союзом суверенних дер-
жав задля досягнення спільних політичних, економічних, 
військових  та  інших  цілей,  але  також  і  полісуб’єктною 
консолідованою  інтегровано-суверенною  похідною  дер-
жавою  зі  складною  формою  збалансовано-децентралізо-
ваного  державно-територіального  устрою.  Такий  устрій 
аж ніяк не залишився в минулому, а фактично присутній 
у  сучасній  світовій  державотворчій  практиці,  маючи  ре-
альні перспективи до поширення в об’єктивному процесі 
інтеграції та кооперації держав, країн і народів з поступо-
вим поєднанням національних та інтернаціональних цін-
ностей людства. 
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У статті здійснено аналіз деяких законодавчих дефектів у сфері кримінального судочинства, що виявлені в рішеннях Європейського 
суду з прав людини у справах проти України, а саме: щодо порядку обрання та продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою. Також проаналізовано ситуацію з усунення таких законодавчих дефектів вітчизняним законодавцем у Кримінальному процесу-
альному кодексі України 2012 р.

Ключові слова: законодавчі дефекти, Європейський суд з прав людини, тримання під вартою.

В статье проведён анализ некоторых законодательных дефектов в области уголовного судопроизводства, выявленных в решениях 
Европейского суда по правам человека по делам против Украины, а именно: относительно порядка избрания и продления меры пре-
сечения в виде содержания под стражей; а также проанализированы ситуация с устранением таких законодательных дефектов отече-
ственным законодателем в Уголовном процессуальном кодексе Украины 2012 г.

Ключевые слова: законодательные дефекты, Европейский суд по правам человека, содержания под стражей.

In this article the author analyzes some legislative defects in the field of criminal justice, identified in the judgments of the European Court of 
Human Rights in cases versus Ukraine, in particular regarding the procedure for the selection and extension of a preventive measure in the form 
of detention and the state of their elimination by the domestic legislator in the current Criminal Procedural Code of Ukraine.

Detention definitely can be regarded to as the most rigorous precautionary measure, since by using it, the state deprives a person of freedom. 
That is why the observance of human rights and freedoms during the application of this precautionary measure is extremely important. There is 
no doubt that the choice of any precautionary measure shall be duly substantiated, however, it is precisely with respect to the detention that the 
prosecution party has to prove unequivocally that the application to any person of any other preventive measure would be ineffective.

The proposed article deals with the non-compliance with the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms of the procedure for extending the terms of detention as a precautionary measure in the pre-trial investigation and prosecution 
in criminal proceedings provided for in Ukrainian legislation. In particular, the following legal defects, identified by the European Court of Human 
Rights in its judgments in cases against Ukraine, are analyzed: 1) the existence in the domestic legislation of the provisions, according to which 
the term of detention during the pre-trial investigation was prolonged by the prosecutor; 2) the absence in criminal procedural legislation of 
Ukraine of provision, requiring appropriate decision on detention after the end of the pre-trial investigation and before the trial prolongation, and 
3) the absence of judges’ obligation to give any reasons in the judgment that extends the period of the preventive measure for the trial period.

Consequently, the application to a person of such a preventive measure as detention shall necessarily be justified. All the prosecutor’s ar-
guments shall be duly verified by the court in order to avoid any abuse of human rights and freedoms. All in all, it should be noted that two of the 
three detected by the European Court of Human Rights legislative defects concerning detention, were eliminated by a domestic legislator in the 
current Criminal Procedural Code of Ukraine.

Key words: legislative defects, European Court of Human Right, detention.

Тримання  під  вартою  можна  з  упевненістю  назвати 
найсуворішим  запобіжним  заходом,  адже  вдаючись  до 
нього,  держава  позбавляє  особу  свободи. Саме  тому  до-
тримання прав і свобод людини під час застосування тако-
го запобіжного заходу є надзвичайно важливим. Безсум-
нівно,  обрання  будь-якого  запобіжного  заходу  має  бути 
належним  чином  обґрунтованим,  проте  саме  щодо  три-
мання під вартою сторона обвинувачення має навести без-
заперечні  докази  того, що  застосування до певної  особи 
будь-якого іншого запобіжного заходу буде неефективним.

Вплив  рішень  Європейського  суду  з  прав  людини 
(далі  –  ЄСПЛ)  на  кримінальний  процес  в  Україні  при-
вертав  значну  увагу  з  боку  вітчизняних  дослідників,  а 
саме:  Л.  Кисельової,  В.  Уварова,  О.  Капліної,  Т.  Лоску-
това, О. Тищенка, О. Толочка, О. Яновської та  ін. Проте 
вчені досліджували такий вплив щодо правозастосовного 
процесу. Вплив рішень ЄСПЛ на правотворчу діяльність 
в Україні і досі залишається не дослідженим достатньою 
мірою. 

У пропонованій  статті мова піде про невідповідність 
положенням Конвенції про захист прав людини і осново-
положних  свобод  (далі  –  Конвенція)  передбаченої  укра-
їнським законодавством процедури продовження строків 
тримання під вартою як запобіжного заходу у досудовому 
розслідуванні  та  судовому  розгляді  кримінальнго  прова-
дження.

Метою статті є відбір тих рішень ЄСПЛ у справах про-
ти України (за 2008–2013 рр.), в яких він вказував на недо-

ліки вітчизняного кримінального процесуального законо-
давства, яке регулює призначення та застосування такого 
запобіжного заходу як тримання особи під вартою, аналіз 
таких  законодавчих дефектів,  а  також дій держави щодо 
їх усунення. Усі проаналізовані законодавчі дефекти сто-
суються Кримінального процесуального кодексу України 
1960 р. (далі – КПК 1960 р.).

Рішенням  у  справі  “Nikolay  Kucherenko  v.  Ukraine” 
(2009  р.)  ЄСПЛ  нагадує,  що  слово  «законний»  і  слово-
сполучення  «відповідно  до  процедури,  встановленої  за-
коном», які містяться в п. 1 ст. 5 Конвенції, по суті, від-
силають до національного законодавства і встановлюють 
обов’язок держави  забезпечувати дотримання матеріаль-
но-правових  і  процесуальних норм  такого  законодавства 
[1].  Однак  «законність»  тримання  під  вартою  з  погляду 
національного  закону  не  завжди  є  вирішальним  чинни-
ком. Адже ЄСПЛ має переконатися, що тримання під вар-
тою  протягом  зазначеного  періоду  відповідало  меті  п.  1 
ст.  5 Конвенції,  яка  забороняє  безпідставне  позбавлення 
свободи. До того ж, він має з’ясувати, чи відповідає Кон-
венції сам національний закон і, зокрема, чи відповідають 
їй  загальні принципи,  які  сформульовані  в ньому чи ви-
пливають з нього. Щодо таких принципів ЄСПЛ наголо-
шує: коли йдеться про позбавлення свободи, надзвичайно 
важливою  умовою  є  забезпечення  загального  принципу 
юридичної визначеності. Отже, неодмінна вимога полягає 
в тому, що умови, за яких здійснюється позбавлення волі, 
мають бути чітко сформульовані в національному законі, 
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а застосування самого закону має бути передбачуваним і 
відповідати нормі «законності», яку встановлює Конвен-
ція. Згідно з цією вимогою, всі закони мають бути сформу-
льовані з достатньою чіткістю, що дає особі можливість 
(у разі потреби – через відповідну консультацію – О. Г.) 
передбачити,  достатньою  за  певних  обставин  мірою,  ті 
наслідки,  до  яких може призвести  конкретна  дія. ЄСПЛ 
зазначає, що строк тримання під вартою є в принципі «за-
конним»,  якщо  він  передбачений  відповідним  рішенням 
суду. 

У п. 71 свого рішення у справі “Kharchenko v. Ukraine” 
(2011 р.) ЄСПЛ звертає увагу національного законодавця 
на  таке:  «практика  тримання  обвинувачених  під  вартою 
без конкретного юридичного підґрунтя або за відсутності 
чітких  норм,  які  б  регулювали  такі  питання,  в  результа-
ті може призвести до позбавлення осіб свободи протягом 
необмеженого часу без  відповідного дозволу  суду  і,  від-
повідно,  є несумісною з принципом юридичної  визначе-
ності та принципом захисту від свавілля, які наскрізною 
ідеєю наповнюють  усі  положення Конвенції  та  принцип 
верховенства права». Зазначається, що «розумність стро-
ку тримання під вартою» не може оцінюватися абстрактно 
[2]. Вона має оцінюватися в кожному окремому випадку 
залежно від особливостей конкретної справи, причин, про 
які йдеться у рішеннях національних судів, переконливос-
ті аргументів заявника, викладених у його клопотанні про 
звільнення. 

На думку ЄСПЛ, строк тримання під вартою є «закон-
ним», якщо він передбачений відповідним рішенням суду 
(“Nevmerzhytsky v. Ukraine”, п. 133) [3]. Не може бути ви-
правданим тримання під вартою особи тільки на підставі 
того, що вона «ознайомлюється з матеріалами справами» 
чи що «матеріали справи направлено до суду першої  ін-
станції» (“Nikolay Kucherenko v. Ukraine”, п. 37) [1]. Про-
довження  тримання  під  вартою  може  бути  виправдано 
тільки  за  наявності  конкретного  суспільного  інтересу, 
який, незважаючи на презумпцію невинуватості, перева-
жає над принципом поваги до свободи особистості. Така 
позиція ЄСПЛ була підтверджена його рішенням у спра-
ві “Tymoshenko v. Ukraine” (2013 р.), окрім того, у п. 267 
зазначеного рішення було вказано, що ця проблема є по-
вторюваною у справах щодо України внаслідок існування 
законодавчих прогалин [4]. 

Рішенням у справі “Izzetov v. Ukraine” (2011 р.) ЄСПЛ 
вказав  на  три  недоліки  національного  законодавства  зі 
згаданого  питання:  1) наявність у вітчизняному законо-
давстві положень, за якими строк тримання під вартою 
протягом досудового слідства подовжувався прокуро-
ром; 2) тримання під вартою після закінчення досудового 
слідства та до початку судового розгляду не потребувало 
винесення будь-якого відповідного рішення; 3) суддя не був 
зобов’язаний наводити будь-які підстави для продовжен-
ня строку запобіжного заходу на період судового розгляду 
(п. 50) [5]. На підтвердження своєї позиції ЄСПЛ наводив 
положення чинного на час розгляду наведених справ КПК 
1960 р. 

Так, щодо подовження прокурором строку тримання 
під вартою протягом досудового слідства, то відповідно 
до ч.ч. 1, 2  ст. 156 КПК 1960 р. у редакції до 29 червня 
2001 р., строк тримання під вартою у разі неможливості 
закінчити  розслідування  та  при  відсутності  підстав  для 
зміни  запобіжного  заходу,  після  спливу  його  загальної 
тривалості  у  два  місяці,  міг  продовжити  до  трьох  міся-
ців  районний,  міський  прокурор,  військовий  прокурор 
армії, флотилії,  з’єднання, гарнізону або прирівняний до 
них прокурор. Подальше продовження строку могло бути 
здійснене лише через особливу складність справи проку-
рором Республіки Крим, області, прокурором міста Києва, 
військовим  прокурором  округу,  флоту  і  прирівняним  до 
них прокурором – до шести місяців із дня взяття під варту. 
Строк тримання під вартою понад шість місяців міг бути 

продовжений заступником Генерального прокурора Укра-
їни до одного року і Генеральним прокурором України до 
півтора року.

Таку ситуацію певною мірою виправили зміни до КПК 
1960  р.,  внесені  згідно  з  Законом  України  від  21червня 
2001 р. № 2533–III «Про внесення змін до Кримінально-
процесуального  Кодексу  України».  У  редакції  цього  За-
кону  зазначена  стаття  передбачала, що  у  випадках,  коли 
у  двомісячний  строк  розслідування  справи  закінчити 
було неможливо,  а підстав для  скасування чи  заміни  за-
побіжного  заходу  на  більш м’який  не  виникало,  він  міг 
бути продовжений: 1) до чотирьох місяців – за поданням, 
погодженим  з  прокурором,  який  здійснює  нагляд  за  до-
держанням законів органами дізнання  і досудового слід-
ства,  або самим прокурором,  суддею того суду,  який ви-
ніс постанову про застосування запобіжного заходу; 2) до 
дев’яти місяців – за поданням, погодженим із заступником 
Генерального  прокурора  України,  прокурором  Автоном-
ної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя 
та  прирівняних  до  них  прокурорів,  або  самим  цим  про-
курором у справах про тяжкі й особливо тяжкі  злочини, 
суддею апеляційного суду; 3) до вісімнадцяти місяців – за 
поданням, погодженим з Генеральним прокурором Украї-
ни, його заступником, або самим прокурором в особливо 
складних  справах  про  особливо  тяжкі  злочини,  суддею 
Верховного Суду України. 

У  Кримінальному  процесуальному  кодексі  України 
2012 р. (далі — КПК 2012 р.), на відміну від КПК 1960 р., 
передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про 
тримання під  вартою  або продовження  строку  тримання 
під вартою не може перевищувати шістдесяти днів (отже, 
такий запобіжний захід застосовується лише за ухвалою 
слідчого судді відповідно до ст. 194 КПК 2012 р. – О. Г.); 
строк тримання під вартою може бути продовжений слід-
чим  суддею в межах  строку  досудового  розслідування  в 
порядку,  передбаченому  КПК  2012  р.,  і  сукупний  строк 
тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під 
час досудового розслідування не повинен перевищувати: 
1)  шести  місяців  –  у  кримінальному  провадженні  щодо 
злочинів  невеликої  або  середньої  тяжкості;  2)  дванадця-
ти місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких 
або особливо тяжких злочинів (ч.ч. 1, 3 ст. 197 – О. Г.), і 
така ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку  
(ст. 309 – О. Г.). Отже, КПК 2012 р. усунуто вказаний зако-
нодавчий дефект, а також скорочено максимальний строк 
тримання під вартою з 18 до 12 місяців. 

Другим  законодавчим недоліком,  який стосується  та-
кого запобіжного заходу, як тримання під вартою, ЄСПЛ 
вважає те, що тримання під вартою після закінчення до-
судового слідства та до початку судового розгляду не 
потребувало винесення будь-якого відповідного рішення 
[5]. У п. 58 свого рішення у справі “Rudenko v. Ukraine” 
(2010 р.) ЄСПЛ зазначає, що українське законодавство не 
передбачало (і не передбачає) підстав для тримання осо-
би під вартою після направлення справи до суду першої 
інстанції та до проведення попереднього розгляду справи 
[6]. Згаданим рішенням у справі “Kharchenko v. Ukraine” 
ЄСПЛ  звертає  увагу  українського  законодавця  на  вказа-
ний недолік  у  дещо жорсткішій формі,  наголошуючи на 
тому, що практика, яка виникла у зв’язку з законодавчою 
прогалиною,  і  яка  допускає можливість  тримання  особи 
під  вартою протягом  необмеженого  і  непередбачуваного 
строку за обставин, коли таке тримання під вартою не пе-
редбачається  ні  конкретним  положенням  законодавства, 
ні судовим рішенням (мається на увазі, зазначена у п. 71 
вказаного рішення практика тримання обвинувачених під 
вартою виключно на підставі того, що обвинувальний ви-
сновок подано до суду першої інстанції – О. Г.), сама со-
бою суперечить принципу юридичної визначеності, який 
випливає з Конвенції і який є одним з основних елементів 
верховенства права (п. 74 – О. Г.) [2]. Так, у ст. 237 КПК 
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1960  р.  передбачено  для  з’ясування  суддею при  попере-
дньому розгляді справи, серед інших питань, чи немає під-
став для зміни, скасування чи обрання запобіжного заходу 
(п. 4 ч. 1). І хоча у ч. 4 ст. 156 КПК 1960 р., зазначено, що 
строки тримання під вартою під час досудового слідства 
закінчувались у день надходження справи до суду,  запо-
біжний захід, зокрема тримання під вартою, тривав під час 
стадії  судового  розгляду  справи  автоматично  у  випадку, 

якщо не виникало підстав для його зміни чи скасування. 
Отже, судді не було необхідності наводити жодні підста-
ви, щоб строк тримання під вартою з досудового розсліду-
вання продовжувався на судовий розгляд справи. Анало-
гічною є ситуація з відповідним положенням КПК 2012 р., 
а  саме:  ч.  3  ст.  315  передбачає, що  під  час  підготовчого 
судового засідання суд, за клопотанням учасників судово-
го провадження, має право обрати, змінити чи скасувати 

Таблиця 1
№ 
з/п

Зміст виявленого  
законодавчого дефекту кПк 1960 р. кПк 1960 р. (у редакції  

від 29 червня 2001 р.) кПк 2012 р.

1. строк  тримання  під  вар-
тою протягом досудового 
слідства  подовжувався 
прокурором

у разі неможливості завершен-
ня  розслідування  протягом 
двох місяців та при відсутнос-
ті підстав для зміни  запобіж-
ного  заходу,  строк  тримання 
під  вартою  міг  продовжити 
до  трьох  місяців  районний, 
міський  прокурор,  військо-
вий прокурор армії, флотилії, 
з’єднання, гарнізону або при-
рівняний до них прокурор; че-
рез особливу складність спра-
ви  –      прокурор  Республіки 
Крим, області, прокурор міста 
Києва,  військовий  прокурор 
округу,  флоту  і  прирівняний 
до  них  прокурор  –  до  шести 
місяців  із  дня  взяття  під  вар-
ту;  заступник  Генерального 
прокурора України – до одно-
го року  і Генеральний проку-
рор України – до півтора року  
(ч. 1, 2 ст. 156).

у  разі  неможливості  завере-
шення  розслідування  справи 
протягом двох місяців, та від-
сутності  підстав  для  скасу-
вання  чи  заміни  запобіжного 
заходу  на  більш  м’який,  він 
міг  бути  продовжений:  1)  до 
чотирьох  місяців  –  за  подан-
ням,  погодженим  з  прокуро-
ром,  який  здійснює нагляд  за 
додержанням  законів  орга-
нами  дізнання  і  досудового 
слідства,  або  самим прокуро-
ром,  суддею  того  суду,  який 
виніс  постанову  про  засто-
сування  запобіжного  заходу; 
2) до дев’яти місяців – за по-
данням,  погодженим  із  за-
ступником Генерального  про-
курора  України,  прокурором 
Автономної Республіки Крим, 
області, міст Києва і Севасто-
поля  та  прирівняних  до  них 
прокурорів,  або  самим  про-
курором  у  справах  про  тяж-
кі  і  особливо  тяжкі  злочини, 
суддею  апеляційного  суду;  3) 
до  вісімнадцяти  місяців  –  за 
поданням,  погодженим  із  Ге-
неральним  прокурором Укра-
їни,  його  заступником,  або 
самим прокурором в особливо 
складних справах про особли-
во тяжкі злочини, суддею Вер-
ховного Суду України (ч. 1, 2 
ст. 156).

усунено  строк  тримання 
під вартою може бути про-
довжений слідчим суддею 
в межах строку досудово-
го розслідування в поряд-
ку,  передбаченому  КПК 
України, і сукупний строк 
тримання  під  вартою  під-
озрюваного,  обвинуваче-
ного  під  час  досудового 
розслідування не повинен 
перевищувати:  1)  шести 
місяців  –  у  криміналь-
ному  провадженні  щодо 
злочинів  невеликої  або 
середньої тяжкості; 2) два-
надцяти  місяців  –  у  кри-
мінальному  провадженні 
щодо  тяжких  або  особли-
во тяжких злочинів (ч. 1, 3 
ст. 197).

2. тримання під вартою піс-
ля закінчення досудового 
слідства  та  до  початку 
судового  розгляду  не 
потребувало  винесення 
будь-якого  відповідного 
рішення 

під  час  розгляду  справи  суд, 
за  наявності  підстав,  може 
своєю  ухвалою  змінити,  ска-
сувати або обрати запобіжний 
захід  щодо  підсудного  (ч.  1  
ст. 274).

не усунено під час підготовчого 
судового  засідання  суд  за  кло-
потанням  учасників  судового 
провадження має право обрати, 
змінити чи скасувати заходи за-
безпечення кримінального про-
вадження,  зокрема  запобіжний 
захід,  обраний щодо  обвинува-
ченого,  а  за  відсутності  зазна-
чених  клопотань  застосування 
заходів забезпечення криміналь-
ного провадження, обраних під 
час  досудового  розслідування, 
вважається  продовженим  (ч.  3 
ст. 315).

3. суддя не був зобов’язаний 
наводити  будь-які  під-
стави  для  продовження 
строку  запобіжного  за-
ходу  на  період  судового 
розгляду

див. вище (ч. 1 ст. 274) усунено за наслідками розгля-
ду питання щодо зміни, скасу-
ваня або обрання запобіжного 
заходу  щодо  обвинуваченого 
суд своєю вмотивованою ухва-
лою скасовує, змінює запобіж-
ний  захід  у  вигляді  тримання 
під вартою або продовжує його 
дію на строк, що не може пере-
вищувати двох місяців (ч.ч. 1, 
3 ст. 331).
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заходи  забезпечення  кримінального провадження,  зокре-
ма запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого, а за 
відсутності  зазначених  клопотань  застосування  заходів 
забезпечення  кримінального  провадження,  обраних  під 
час  досудового  розслідування,  вважається  продовженим. 
У випадку ж закінчення строку тримання під ватрою, суд 
зобов’язаний  (за  наявності  для  цього  підстав)  його  про-
довжити своєю мотивованою ухвалою. На підтвердження 
цього  положення  Вищий  спеціалізований  суд  України  з 
розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає, що під 
час направлення обвинувального акта до суду запобіжний 
захід щодо обвинуваченого є незмінним у межах строку, 
визначеного  ухвалою  слідчого  судді  під  час  досудового 
розслідування  [7]. Отже, для  тримання під вартою після 
закінчення  досудового  слідства  та  до  початку  судового 
розгляду  не  вимагається  винесення  будь-якого  відповід-
ного рішення. 

Як уже було зазначено, третім недоліком у цій катего-
рії ЄСПЛ визнав те, що суддя не був зобов’язаний наводи-
ти будь-які підстави для продовження строку запобіж-
ного заходу на період судового розгляду [5]. Окрім того, 
у рішенні ЄСПЛ у справі “Buryaga v. Ukraine” (2010 р.) 
зазначено,  що  відсутність  чітко  сформульованих  поло-
жень, які б давали змогу визначити, чи можливо (і якщо 
так,  то  за  яких  умов)  на  етапі  судового  провадження  у 
належному  порядку  продовжити  тримання  під  вартою, 
встановлене на досудовому етапі провадження на визна-
чений строк, не відповідає критерію «передбачуваності 
закону», як цього вимагає п. 1 ст. 5 Конвенції, а також що 
відсутність  наведення  судами  мотивування  при  санкці-
онуванні тримання під вартою протягом тривалого про-
міжку часу є несумісною з принципом захисту від свавіл-
ля, закріпленим у п. 1 ст. 5 Конвенції (п. 63, 64) [8]. У ч.ч. 
1, 3 ст. 331 КПК 2012 р. зазначено, що під час судового 
розгляду суд, за клопотанням сторони обвинувачення або 
захисту, має право своєю ухвалою змінити, скасувати або 
обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого, та неза-
лежно від наявності клопотань суд зобов’язаний розгля-
нути питання доцільності продовження тримання обви-
нуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з 
дня  надходження  до  суду  обвинувального  акта,  клопо-
тання  про  застосування  примусових  заходів  медичного 
або виховного характеру чи з дня застосування судом до 
обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання 
під  вартою.  За  наслідками  розгляду  питання  суд  своєю 
вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний за-
хід  у  вигляді  тримання під  вартою або продовжує його 
дію  на  строк,  що  не  може  перевищувати  двох  місяців. 
Копія  ухвали  вручається  обвинуваченому,  прокурору 

та направляється  уповноваженій  службовій  особі місця 
ув’язнення.  Суд  зобов’язаний  повторно  розглянути  пи-
тання доцільності продовження тримання обвинувачено-
го під вартою до спливу продовженого строку. 

Можна  констатувати,  що  чинним  КПК  України,  по-
ложення  якого  щодо  застосування  такого  запобіжного 
заходу,  як  тримання під  вартою, роз’яснено Вищим спе-
ціалізованим судом з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, згадані недоліки здебільшого усунуті. Також варто 
відзначити, що КПК 2012 р. передбачений обов’язок суду 
розглянути  питання  доцільності  продовження  тримання 
обвинуваченого під вартою незалежно від наявності кло-
потань [7]. 

У п. 85 свого рішення у справі  “Lutsenko v. Ukraine” 
(2012 р.) ЄСПЛ зауважує, що однією з вимог п. 3 ст. 5 Кон-
венції є те, що судовий контроль за триманням під вартою 
має  бути  автоматичним,  тобто  він  не може  залежати  від 
попереднього  клопотання  затриманого,  а  постанова  про 
взяття  під  варту  також  підлягає  незалежному  судовому 
розгляду [9]. Однак після затримання заявника, якого було 
доставлено  до  суду, що,  незважаючи на  скарги  заявника 
щодо незаконного, на його думку, затримання, не розгля-
дав законність взяття заявника під варту та, як стверджу-
ється Урядом, не мав цього робити, забезпечуючи у такий 
спосіб заявникові автоматичний судовий контроль за його 
триманням  під  вартою  (п.  86).  Згадана  вже  ч.  3  ст.  331 
КПК  України  намагається  встановити  такий  автоматич-
ний  контроль  шляхом  покладення  на  суди  зобов’язання 
незалежно  від  наявності  клопотань  розглядати  питання 
доцільності  продовження  тримання  обвинуваченого  під 
вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження 
до суду обвинувального акта, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медичного або виховного характе-
ру чи з дня застосування судом до обвинуваченого запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою та повторно 
розглядати  питання  доцільності  продовження  тримання 
обвинуваченого під вартою до спливу продовженого стро-
ку, якщо судове провадження не було завершене до його 
спливу.

Результати  проведеного  дослідження  відображені  
у таблиці 1.

Отже, застосування до особи такого запобіжного захо-
ду як тримання під вартою обов’язково має бути виправ-
даним. Усі аргументи сторони обвинувачення мають бути 
належним  чином  перевірені  судом  з  метою  уникнення 
будь-яких зловживань. Насамкінець слід зазначити, що з 
трьох проаналізованих виявлених ЄСПЛ законодавчих де-
фектів щодо  цього  запобіжного  заходу  два  були  усунуті 
вітчизняним законодавцем із прийняттям КПК 2012 р.
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In today’s conditions of development of Ukraine as a democratic, legal, social state and the tasks of implementing e-governance, there is a 
need for legal regulation of electronic document circulation as the main mechanism for organizing interaction between public authorities and local 
self-government bodies, citizens and business entities. Problems of introduction of e-governance technologies in the activities of state authori-
ties and local self-government bodies are connected, in particular, with the lack of clear regulatory regulation of electronic document circulation 
processes.

The rapid development of information technology leads to the transformation of social, social and economic relations. As a result of the 
introduction of scientific advances, new legal phenomena and phenomena, such as electronic document and electronic digital signature, are 
emerging. The institutes of the electronic document and electronic digital signature are tools for ensuring the dynamics of civilian circulation and 
the means of protecting the subjective rights and interests of the parties to the legal relationship.

The mandatory requisite for an electronic document is data in an electronic document, without which it cannot be the basis for registration, 
and will not be legally valid. An electronic copy of an electronic document is certified in accordance with the procedure established by law. A copy 
of the document on paper for an electronic document is a visual representation, which is certified in accordance with the procedure established 
by law.

The legal validity of an electronic document cannot be denied solely because it has an electronic form. The admissibility of an electronic 
document as evidence can’t be denied solely on the grounds that it has an electronic form.

Thus, the analysis of the above-mentioned provisions allows us to consider the electronic document as a set of data recorded on a physical 
electronic medium or transmitted through electronic channels of communication with the requisites that allow identification of this information and 
its author. An electronic document may be created on the basis of a document on paper, on the basis of another electronic document or gener-
ated in the process of information interaction of the parties without any pre-images. The question of the use of the electronic document and its 
mandatory requisites is more than debatable, but quite relevant in modern jurisprudence
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Formulation of the problem. In today’s conditions of de-
velopment of Ukraine as a democratic,  legal,  social  state and 
the tasks of introducing e-governance, there is a need for legal 
regulation of electronic document circulation as the main mech-
anism for organizing interaction between public authorities and 
local  self-government  bodies,  citizens  and  business  entities. 
Problems of  introduction of e-governance  technologies  in  the 
activities of state authorities and local self-government bodies 
are  connected,  in  particular, with  the  lack  of  clear  regulatory 
regulation of electronic document circulation processes.

Relevance of research topic. The  rapid development of 
information technology leads to the transformation of social, 
social and economic relations. As a result of scientific advanc-
es, new legal phenomena and phenomena, such as electronic 
document and electronic digital signature, are emerging. Insti-
tutes of  electronic document and electronic digital  signature 
are tools for ensuring the dynamics of civilian circulation and 
a means of protecting the subjective rights and interests of the 
parties to the relationship.

State of research. This  problem was  partly  the  subject 
of research by some scholars in the field of information law. 

In particular,  in Ukraine,  the questions of an electronic doc-
ument  in  their works were  the  following  scientists,  such  as 
M.M. Dutov, V.S. Tsimbalyuk, V.M. Bryzhko, I.V. Klymenko, 
A.A. Baranov, N.Ya. Shvets, R.A. Kalyuzhny. More specifi-
cally, the problem is considered in the works of such scholars 
as: I.L. Bachilo, V.A. Kopylov, S.I. Semiletov.

The purpose and tasks of the article is to study the concept 
of  an  electronic  legal  document  and  its  features,  as well  as 
study the problems that arise when using an electronic digital 
signature.

Presenting main material. The emergence of electronic 
documentation has become  the main  feature of  the develop-
ment of the information society and e-democracy in all coun-
tries of the world. A significant array of modern documentation 
is  increasingly moving  into  a  “digital”  form. Understanding 
the essence of  the document is  transferred from the material 
component  to  the  information.  Effective  “e-government”  in 
many countries of  the world becomes  the main criterion  for 
the development of democracy,  the  successful  interaction of 
power with a society that becomes contactless, “online” com-
munication, which is impossible without electronic document 
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circulation. The organization of  legal  relations related  to  the 
creation,  sending,  transfer,  receipt,  storage,  processing,  use 
and destruction of  information enshrined  in electronic docu-
ments  in  the  organs  of  state  power  of Ukraine,  has  become 
particularly  relevant  in  the  development  of  new  social  rela-
tions – information [1, p. 134].

Before defining an electronic document, it is necessary to 
find out what constitutes a document at all, since an electronic 
document is one of its varieties.

In the process of development of mankind, information in 
the form of knowledge has always been fixed on those or other 
carriers, which in today’s conditions of development of infor-
mation relations, the current legislation treats as a document. 
The word “document” (from the Latin word “documentum” – 
sample, evidence, certificate) comes from the word “docere” 
(lat.)  –  to  teach.  The  root  of  this  word  reaches  the  Indo- 
European language, where it meant  the receipt,  transmission 
or reception of anything [2, p. 25].

The  doctrinal  definition  of  the  term  “document”  can  be 
found, for example, in V.Ya. Dorokhov, who defines this cat-
egory as a written act of an established or generally accepted 
form, compiled by certain and competent  institutions, enter-
prises, organizations, officials, as well as citizens, for the dis-
closure of information about Facts or evidence of facts of legal 
significance, or for the confirmation of rights and obligations 
[3, p. 55].

Definition of the term “document” is given in a number of 
legal acts. In accordance with the Law of Ukraine “On man-
datory  copy  of  documents”  the  document  is  defined  as  the 
material  form of obtaining,  storing, using and disseminating 
information  recorded  on  paper, magnetic,  film,  photograph-
ic film, optical disk or other media [4]. In DSTU 2732:2004 
“Sewing and archival affairs. Terms and definitions” is given 
to define a document  as  information  recorded on a physical 
medium whose main function is to store and transmit it in time 
and space [2, p. 56]. The similar interpretation of this term is 
also given in DSTU 3017–95 “Edition. The main types. Terms 
and Definitions” [5, p. 23]. Chuchkovskaya A.V. notes the re-
quirements  for  the document: 1)  the document must contain 
information of a certain nature, recorded on the material car-
rier; 2)  the document must have  the  requisite details; 3)  the 
competence of the source of the document must be confirmed 
[6, p. 88].

Separately, one should dwell on the definition of the notion 
of “legal document”, which in its content is narrower than the 
concept of “document”. The study of a legal document is con-
stantly in the field of scientific jurists. According to A. B. Ven-
gerov, a legal document is created and formed by authorized 
organizations  and  individuals  in  accordance with  the  proce-
dure specified by regulatory acts or other rules that have legal 
value; The document testifies (directly or in the system of oth-
er media) about the presence of facts, events, processes; The 
document  provides  for  the  possibility  of  repeated  access  to 
information that is recorded therein; The document is the basis 
for the implementation of the relevant activities [7, p. 18].

V.K. Babayev believes that the legal document is any doc-
ument related to legal regulation, in particular, the regulation 
of social relations, legal relations and the effect of legal norms 
[8, p. 144].

Thus, the presence of a variety of definitions of the term 
“document” complicates its understanding and use.

Rapid informatization of the society, distribution of com-
puter  technologies and the need for  legal regulation of  these 
processes led to the development and adoption of the Law of 
Ukraine “On Electronic Documents and Electronic Document 
Management”  [9],  which  regulates  the  basic  organizational 
and legal basis of electronic document circulation and the pro-
cedure for the use of electronic documents. Similar in terms of 
content and direction of regulatory acts are still adopted and 
operate in virtually all developed countries, become elements 
of the “electronic control system”, contribute to the reduction 

of document circulation. Therefore, Ukraine is no exception in 
this case. This law applies to relations arising in the process of 
creating, sending, transmitting, receiving, storing, processing, 
using and destroying electronic documents.

Article 5 of the Law of Ukraine “On electronic documents 
and  electronic  document  circulation”  [9]  gives  the  following 
definition: “electronic document is a document, the information 
is recorded in the form of electronic data, including the required 
details of the document”. It can be argued that there are certain 
features of an electronic document, namely: an electronic docu-
ment must contain the requisite details, without which it cannot 
be the basis for its registration and cannot be legally enforcea-
ble, that is, there should be a clearly defined composition and 
procedure for placing electronic details documents.

An electronic copy of the document with mandatory req-
uisites, including the electronic digital signature of the author, 
shall be considered as the original of the electronic document 
in accordance with the said law. When sending an electronic 
document  to  several  recipients  or  storing  it  on  several  elec-
tronic media, each of  the electronic copies  is considered  the 
original of  the  electronic document.  If  the  author  creates  an 
identical documentary and electronic document and document 
on paper, each of them is original and has the same legal va-
lidity. The original of the electronic document must prove its 
integrity and authenticity in the manner prescribed by law. In 
cases determined by law, it can be presented in a visual form 
of reflection, including in a paper copy.

The mandatory requisite for an electronic document is data 
in an electronic document, without which it cannot be the ba-
sis for accounting, and will not be legally valid. An electronic 
copy of an electronic document is certified in accordance with 
the procedure established by law. A copy of the document on 
paper  for  an  electronic  document  is  a  visual  representation, 
which is certified in accordance with the procedure established 
by the legislation.

The legal validity of an electronic document cannot be de-
nied solely because it has an electronic form. The admissibility 
of an electronic document as evidence cannot be denied solely 
on the grounds that it has an electronic form.

An electronic document cannot be used as an original  if 
this  document  is:  1)  Certificate  of  the  right  to  inheritance;  
2) a document which according to the law can be created only 
in one original copy, except  for cases of existence of a cen-
tralized repository of originals of electronic documents; 3) in 
other  cases  stipulated  by  law. Notarization  of  a  civil  agree-
ment entered  into by  the creation of an electronic document 
(electronic documents)  is carried out  in accordance with  the 
procedure established by law.

The difference between an electronic document and a pa-
per is that the electronic signature is the mandatory requisite 
for  the first one, which allows  identification of  the compiler 
of the document and guarantees the immutability of the docu-
ment when it is transmitted. Electronic signature is a manda-
tory requisite for an electronic document used to identify the 
author and / or electronic document signer by other subjects of 
electronic document circulation. An electronic signature over-
lay completes the creation of an electronic document.

It  should  be  noted  that  the  Law  of  Ukraine  “On  Elec-
tronic  Digital  Signature”  [10]  operates  two  similar  content 
concepts – “electronic signature” and “electronic digital sig-
nature”. Yes,  electronic  signature  is  data  in  electronic  form, 
attached to or logically related to other electronic data, and is 
intended to identify the subscriber of this data. An electronic 
digital signature is the type of electronic signature obtained by 
the cryptographic transformation of the electronic data set that 
is added to or combines with the set and can confirm its integ-
rity and identify the subscriber. An electronic digital signature 
is superimposed with a private key and verified using a public 
key. Thus, the concept of “electronic signature” is wider.

It  is  advisable  to  draw  attention  to  the  fact  that  in  legal 
practice, an important feature of a document is the ability to 
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create copies. The ability to create copies and a clear division 
of the legal status into the original and a copy of the document 
is  very  important when working with  electronic  documents, 
as well as when considering disputes  in court. For example, 
according to Part 2 of Art. 36 of the Commercial Procedural 
Code of Ukraine [11] written evidence is filed in the original 
or duly certified copy. Also, according to the Law of Ukraine 
“On  electronic  documents  and  electronic  document  circula-
tion” [9], an electronic document may be “created, transmit-
ted, stored and converted electronically in a visual form. The 
visual form of submission of an electronic document is to dis-
play the data it contains, electronically or on paper, in a form 
suitable for perceiving its contents by a person”. This means 
that  the  electronic document  can be  converted,  if  necessary, 
into a copy in paper form.

Moreover,  to date,  the  increasingly  frequent use of elec-
tronic documents in legal regulation is at the level with paper 
analogues. Thus,  according  to  the Decree  of  the Cabinet  of 
Ministers of Ukraine dated March 18, 2015 № 289-r “Some 
issues  of  ensuring  the  functioning  of  the  electronic  service 
system  in  the  field  of  state  registration  of  legal  entities  and 
individuals – entrepreneurs” in order to ensure the implemen-
tation of the electronic service system in the field of state reg-
istration of legal entities and Individuals – entrepreneurs and 
simplifying the mechanism for providing information from the 
Unified State Register of Legal Entities and Individuals – En-
trepreneurs to support the proposal of the Ministry of Justice 
on a one-time basis use according to the laws of extracts, cer-
tificates and extracts from the register in electronic form and 
in the form of paper records, which according to the Law of 
Ukraine “On electronic documents and electronic document” 
equal legal force [12].

The legal force of an electronic document is linked to three 
aspects: first,  the presence of mandatory  requisites  in  it  and 
compliance with the rules of displaying these details. Second-
ly, the competence of the source, that is, the author’s right to 
create and sign documents of this kind. Thirdly, the guarantee 
of integrity and authenticity. The current legislation of Ukraine 
formulates not only  the concept of  electronic document  and 
electronic digital signature, but also defines the basic princi-
ples on the basis of which the electronic document circulation 
and use of electronic documents should be carried out:

1. An electronic document and an identical “paper” docu-
ment are recognized as originals and have the same legal va-
lidity.

2.  The  legal  validity  of  the  electronic  document  and  its 
admissibility as evidence cannot be challenged solely on the 
grounds that the document has an electronic form.

3. The law may restrict the use of an electronic document.
4. To provide the electronic document with legal force, it 

must be present in all mandatory requisites provided by law.
5. An obligatory final requisite for an electronic document 

is an electronic digital signature.
6. If the signature, in accordance with the law, must also 

be stamped, the electronic document shall be supplemented by 
another electronic digital signature of the legal entity specifi-
cally designated for these purposes [13, p. 14].

At present, current Ukrainian legislation allows the devel-
opment of contractual constructions, taking into account and 
in the context of the exchange of information by e-mail.

Thus, according to the Civil Code of Ukraine [14], a con-
tract is considered concluded in writing, if its content is fixed 

in one or several documents, in letters, telegrams exchanged 
by the parties. The contract is considered concluded in writing, 
if  the will  of  the parties  is  expressed by  teletype,  electronic 
or  other  technical means  of  communication. Use  at  signing 
contracts of facsimile reproduction of a signature by means of 
mechanical or other copying, electronic signature or other an-
alogue of a personal signature is allowed in cases established 
by law, other acts of civil law, or by written agreement of the 
parties, which  should  contain  samples  of  the  corresponding 
analogue of their own signature signatures .

From  the  analysis  of  the  above-mentioned  provisions  of 
Ukrainian  legislation,  it  follows  that  the  parties may use  an 
electronic signature or other analogue when entering into an 
agreement. Thus, the current legislation allows the parties to 
the contract to establish in the contract (on a contractual ba-
sis) the type of electronic signature. Subsequently, the letters 
signed by electronic signature, set out in the contract, sent by 
e-mail, will be of an official nature and can be used as a written 
proof in resolving disputed situations [15].

The foreign experience of electronic document circulation 
and its peculiarities is of interest. Thus, the “Electronic Signa-
ture” and “E-Commerce” legislation, created by international 
organizations,  in  particular  the United Nations  Commission 
on International Trade Law (UNCITRAL) and the European 
Union, are fundamental for the development of national laws.

Particular  attention  is  paid  to  the  legislative  initiatives 
of  the United States,  as  it  is  the  largest  group of  sources  in 
a single country (virtually every state has its own legal base 
for  electronic  documents  and  digital  signatures).  There  are 
also  federal  laws  on  this  issue  in  the  country.  For  example, 
the widely-known federal law of 2000, Electronic Signatures 
in the Global and National Commerce Act, and the Uniform 
Electronic Transactions Act, based on the laws of  individual 
states.

In countries of Western Europe, since 1997, a number of 
laws have been adopted that regulate the use of electronic sig-
natures  and  electronic  documents  in  various  areas of  activi-
ty. Appropriate  laws were passed in Italy, Germany, Austria, 
Great Britain, Ireland, Finland, France and other states.

Asian  countries  also  have  a  well-developed  legislative 
base on this issue today. Hong Kong, India, Malaysia, Singa-
pore, the Philippines and Japan, which have already adopted 
national  laws  on  e-commerce,  on  digital  signature,  on  elec-
tronic agreements, and others that in one way or another affect 
the use of electronic documents and electronic signatures.

Conclusion.  Thus,  the  analysis  of  the  above-mentioned 
provisions allows us to consider an electronic document as a 
collection of data  recorded on a physical electronic medium 
or transmitted through electronic channels of communication 
with requisites that allow identification of this information and 
its author. An electronic document may be created on the basis 
of a document on paper, on the basis of another electronic doc-
ument or generated in the process of information interaction of 
the parties without any pre-images. The question of the use of 
the electronic document and its mandatory requisites is more 
than debatable, but rather relevant in modern general theoret-
ical jurisprudence.

Today, one of the priorities of Ukraine is the development 
of an information society, which is impossible without the use 
of  electronic  documents,  and  therefore  the  improvement  of 
legal regulation of electronic document circulation is of par-
ticular importance.
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ДОСВіД ТРаНСфОРМаціЇ МЕхаНіЗМУ ДЕРжаВи ЗаРУбіжНих кРаЇН 
В УМОВах глОбаліЗаціЇ

EXPERIENCE OF TRANSFORMATION OF THE MECHANISM 
OF THE STATE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

клопков С.М.,
аспірант кафедри історії і теорії держави та права

Запорізький національний університет

У науковій публікації досліджується досвід трансформації механізму держави зарубіжних країн під впливом глобалізації. Зазначаєть-
ся, що для України найбільш важливим є позитивний досвід євроінтеграції як однієї з форм глобалізації таких країн, як Польща, Румунія, 
Болгарія, а також країн Прибалтики. Серед прикладів позитивного досвіду євроінтеграції виділяються такі: створення спеціальних орга-
нів державної влади, які відповідають за євроінтеграцію; реальне виконання всіх заходів, ретельне дотримання всіх умов, прагнення до 
відповідності всім економічним і поличним критеріям, необхідним для набуття повноправного членства в Європейському Союзі, з актив-
ним відстоюванням водночас національних інтересів; активна дипломатична робота, налагодження постійних і різновекторних контактів 
з усіма державами-членами Європейського Союзу.

Ключові слова: трансформація, механізм держави, органи державної влади, глобалізація, євроінтеграція, позитивний досвід, імп-
лементація, зарубіжні країни, запозичення.

В научной публикации исследуется опыт трансформации механизма государства зарубежных стран под влиянием глобализации. 
Отмечается, что для Украины наиболее важным является позитивный опыт евроинтеграции, как одной из форм глобализации таких 
стран, как Польша, Румыния, Болгария, а также стран Прибалтики. Среди примеров позитивного опыта евроинтеграции выделяются 
следующие: создание специальных органов государственной власти, которые отвечают за евроинтеграцию; реальное принятие всех 
мер, тщательное соблюдение всех условий, стремление к соттветствиию всем экономическим и политическим критериям, необходимым 
для полноправного членства в Европейском Союзе, с активным отстаиванием при этом национальных интересов; активная дипломати-
ческая работа, обеспечение постоянных и разновекторных контактов со всеми государствами-членами Европейского Союза. 

Ключевые слова: трансформация, механизм государства, органы государственной власти, глобализация, евроинтеграция, пози-
тивный опыт, имплементация, зарубежные страны, заимствование. 

The scientific publication examines the experience of transforming the mechanism of the state of foreign countries under the influence of 
globalization. It is noted that for Ukraine the most important is the positive experience of European integration, as one of the forms of globalization, 
such countries as Poland, Romania, Bulgaria, and also the Baltic countries.

To borrow positive experience of transformation of the mechanism of the state of foreign countries in the conditions of globalization should be 
carefully and substantiated, because “blind” borrowing of allegedly “positive” experience can lead to unpredictable consequences. Each country 
has its own peculiarities of formation, development, peculiarities of mentality and customs, including legal traditions and customs, that what 
“worked” in one country in the other could lead to the opposite result. This is especially true of the economic and legal spheres of social relations, 
since the impact of globalization processes on these spheres depends on the level of economic development of the country, the maturity of the 
legal system, the level of legal culture of society, etc.

The experience of the transformation of the mechanism of the state of foreign countries in the context of globalization shows that the most 
positive is the concentration of efforts of all state institutions on the real implementation of all program activities and compliance with the con-
ditions for accession to the EU (the experience of Poland, Bulgaria, and Romania). Equally important is the creation of special government 
bodies directly responsible for European integration and coordinate in this direction the activities of other public authorities, state institutions 
and enterprises. So, in Ukraine this role is fulfilled: the Cabinet of Ministers of Ukraine, which approves the Action Plan for the implementation of 
the Association Agreement between Ukraine and the EU, and controls its implementation; Governmental Committee on European Integration; 
Government Office for European and Euro-Atlantic Integration; Ministry of Justice of Ukraine and Ministry of Economic Development and Trade 
of Ukraine. In addition, a post of Deputy Minister for European Integration has been created in each ministry. In Poland, in particular, for the euro-
integration, there was a separate ministry – this experience may well be borrowed by Ukraine. And, as the positive experience of Estonia shows, 
the maximum diplomatic activity of the Ministry of Foreign Affairs in establishing contacts with EU member states, opening diplomatic missions in 
all capitals of the EU states, constant dialogue with representatives of relevant ministries of other EU members is extremely important.

The urgency of further research on this topic is due to the fact that within the framework of one publication it is impossible to consider the expe-
rience of transforming the mechanism of the state of all the leading countries of the world in the conditions of globalization and European integration.

Key words: transformation, state mechanism, public authorities, globalization, eurointegration, positive experience, implementation, foreign 
countries, borrowing.
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У  XXI  ст.  процес  глобалізації  значно  прискорився, 
що  стало  результатом  посилення  ролі  транснаціональних 
корпорацій,  міжнародних  фінансових  установ  та  інтен-
сивної  інформатизації. Розширення Європейського Союзу 
(далі – ЄС), посилення ролі Сполучених Штатів Америки 
(далі – США) на світовій арені стали яскравими приклада-
ми глобалізаційних процесів, коли ключові гравці світової 
політики  й  економіки  фактично  вирішують  і  визначають 
долю будь-якої країни,  її уряду, економіки, соціальної по-
літики  тощо. Україна  як  європейська  держава,  не могла  і 
не може стояти осторонь вказаних процесів, тому для нас 
важливо  проаналізувати  досвід  трансформації  механізму 
держави зарубіжних країн в умовах глобалізації та виокре-
мити той позитивний досвід, який може бути запозичений 
і впроваджений у національну практику інтеграційних про-
цесів. Для української держави глобалізація – це, перш за 
все, євроінтеграційні процеси, які знайшли своє закріплен-
ня на законодавчому рівні та визначають зміст національної 
політики в цілому. Саме  тому, насампред,  важливо дослі-
дити позитивний досвід  у  сфері  євроінтеграції  тих  країн, 
які порівняно недавно стали повноправними членами Єв-
ропейського Союзу. Найбільш важливим і корисним є до-
свід Польщі, Румунії, Болгарії та країн Прибалтики, які, як 
і Україна, є пострадянськими країнами і своєчасно змогли 
позбутися старих радянських стандартів, кардинально ре-
формувати власну економіку та привести національні пра-
вові  системи  у  відповідність  до  права  ЄС.  Дослідження 
позитивного досвіду трансформації механізму держави за-
рубіжних країн в умовах глобалізації та євроінтеграції має 
не тільки теоретичне, але і практичне значення.

Метою наукової публікації є дослідження позитивно-
го досвіду трансформації механізму держави зарубіжних 
країн в умовах глобалізації та виокремлення тих його час-
тин,  які можуть  бути  впровадженні  в  національну  прак-
тику державного будівництва, реформування державного 
апарату та удосконалення механізму держави в цілому.

В  юридичній  науці  різні  підходи  до  концепції  меха-
нізму  держави  розробляли  в  своїх  працях  О.В.  Зайчук, 
О.Л.  Копиленко,  В.О.  Котюк,  Л.А.  Луць,  О.Г.  Мура-
шин,  Н.М.  Оніщенко,  О.В.  Петришин,  П.М.  Рабінович, 
О.Ф. Скакун, С.Г. Стеценко, М.В. Цвік, Ю.С. Шемшучен-
ко та інші відомі науковці. Із останніх робіт, присвячених 
процесам євроінтеграції зарубіжний країни, слід виділити 
праці С.В. Бочарова [1], В.Г. Ціватого [2], Л.Н. Мельничук 
[3; 4], Т.В. Черненко  [5]. Але комплексний аналіз  транс-
формації  механізму  держави  зарубіжний  країн  в  умовах 
глобалізації ще недостатньо досліджений і потребує окре-
мої уваги.

Загальновизнано, що глобалізація по своїй суті є сві-
товим  процесом  економічного,  політичного,  правового 
об’єднання, уніфікації та стандартизації. Рушійною силою 
глобалізації є діяльність транснаціональних корпорацій (в 
економічному  плані)  та  керівництва  країн-гегемонів,  які 
займають провідну позицію у світі (в політичному плані). 
У Європі глобалізація проявляється в розширенні такого 
конфедеративного утворення як Європейський Союз. 

Запозичувати позитивний досвід трансформації меха-
нізму держави зарубіжних країн в умовах глобалізації слід 
обережно та обґрунтовано, адже «сліпе» запозичення ні-
бито «позитивного» досвіду може призвести до неперед-
бачуваних наслідків. У кожної країни є свої особливості 
становлення, розвитку, особливості менталітету та звича-
їв, зокрема правові традиції та звичаї, тому те, що «спра-
цювало» в одній країні, в іншій може призвести до проти-
лежного результату. Особливо це стосується економічної 
та юридичної  сфер  суспільних  відносин,  адже  вплив  на 
них процесів глобалізації залежить від рівня економічного 
розвитку країни, зрілості правової системи, рівня правової 
культури суспільства тощо.

Якщо правова система розвинута, рівень економічно-
го розвитку високий, як  і правова культура громадян, то 

інтеграція  країни  в  світове  і,  зокрема,  європейське  спів-
товариство відбувається органічно  і без особливих труд-
нощів. Якщо ж  економіка  не  достатньо  розвинута,  зако-
нодавство суперечливе, рівень правової культури низький, 
то інтеграція відбувається з труднощами, соціальними по-
трясіннями, відтоком працездатних громадян тощо. Така 
ситуація  спостерігалася  в  перші  роки  євроінтеграційних 
процесів у Польщі та Болгарії. Україна теж стикається з 
такими труднощами, адже не має конкурентоздатної еко-
номіки, і залишається країною з досі чинними елемента-
ми радянського законодавства та низьким рівнем правової 
культури  громадян. Тому  для  української юридичної  на-
уки  важливо дослідити досвід  євроінтеграції  країн При-
балтики, Польщі, Болгарії та Румунії.

Як зазначає Т.В. Черненко, беручи до уваги законодав-
чо закріплений стратегічний курс України на євроінтегра-
цію, важливим і корисним є досвід країн, що вже набули 
членства  у  ЄС.  Зокрема,  цікаве  вивчення  реального  до-
свіду  трансформацій  Болгарії.  Болгарія  чітко  визначила 
курс  на  європейську  інтеграцію  ще  у  1990  р.  Європей-
ський  вибір  країни  активно  реалізовувався шляхом при-
йняття офіційних документів, укладення багатосторонніх 
та двосторонніх угод та вступу до різних регіональних  і 
спеціалізованих  організацій.  Рухаючись  євроінтеграцій-
ним шляхом,  Болгарія  взяла  на  себе  обов’язки  виконати 
низку  вимог  ЄС,  основними  з  яких  були:  гармонізація 
законодавства  Болгарії  з  європейським  законодавством; 
проведення структурних реформ; реформування системи 
правосуддя, органів, що покликані боротися з корупцією 
та організованою злочинністю; сприяння політиці розши-
рення ЄС за рахунок країн Західних Балкан; приєднання 
до  енергетичних  стандартів  ЄС;  залучення  підрозділів 
болгарської армії до складу Європейських сил швидкого 
реагування [5].

Увійшовши до ЄС, Болгарія розраховувала на збільшен-
ня іноземних інвестицій у розвиток власної економіки, що 
мало стати підґрунтям для підвищення життєвого рівня на-
селення, а також стати потужним стимулом для проведення 
активної реформи системи державного управління, набли-
жаючи її до європейських стандартів. Партнерами Болгарії 
на шляху європейської  інтеграції стали Німеччина, Фран-
ція, Бельгія, які зробили свого часу найбільші за обсягами 
інвестиції у розвиток болгарської економіки. Суттєвим сти-
мулом для збільшення зацікавленості іноземних інвесторів 
у Болгарії були перспективи доступу до величезного євро-
пейського  ринку  та  прискорена  гармонізація  болгарської 
нормативно-законодавчої  системи  з  європейською.  Пере-
вагами  вступу  Болгарії  до ЄС можна  назвати:  безмитний 
доступ до ринків співдружності; свобода пересування гро-
мадян у межах єдиної Європи (введення рядом країн-членів 
ЄС жорстких заходів економії, обумовлених світовою еко-
номічною кризою 2008 р., та різке поширення спричинених 
цим  протестних  настроїв  було  значно  пом’якшене  свобо-
дою пересування. Близько третини населення Болгарії пра-
цездатного  віку,  переважно  молоді,  покинуло  батьківщи-
ну в пошуках заробітку. Це дало можливість  їхнім сім’ям 
пережити кризу  та  знизило  градус протестних настроїв у 
країні – С. К.); отримання фінансової та технічної допомо-
ги від офіційних структур ЄС; стимулювання конкуренції 
(нова правова та управлінська система посилила інститути 
вільного ринку – С. К.); упорядкування та модернізація сис-
теми держзамовлень і тендерів; встановлення чітких вимог 
до прозорості публічного витрачання коштів (ЄС має мож-
ливості здійснювати антикорупційний контроль за діяльніс-
тю державних органів нещодавно приєднаних до ЄС країн. 
Зокрема, у 2008 р. на підставі документально підтвердже-
них  фактів  корупції,  ЄС  заморозив  надходження  до  кра-
їни 800 млн. євро різноцільової допомоги, з яких близько 
220 млн. євро болгари втратили назавжди – С. К.); зміцнен-
ня  національної  безпеки  Болгарії  шляхом  приєднання  до 
Європейскьої політики безпеки та оборони (далі – ЄПБО) 
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та вступу до НАТО. Розміщення американських військ на 
болгарській  території  також  посилило  безпеку  Болгарії  і 
суттєво вплинуло на розвиток її національних збройних сил 
та економіки (за оцінками експертів, близько 30% від суми 
валового  внутрішнього  продукту  (далі  – ВВП)  Болгарії  у 
2005 р. досягали обсяги фінансової підтримки від структур 
НАТО) [5].

Законодавчі й економічні трансформації Болгарії охо-
пили майже всі сфери життя суспільства. Цей процес не 
завершився після вступу Болгарії до ЄС і триває дотепер. 
Проблемними  питаннями  приєднання  Болгарії  до  ЄС 
можна вважати такі: приєднання Болгарії до проваджен-
ня кліматичної політики було завчасним і не відповідало 
можливостям країни (ухваливши угоду про вступ до ЄС, 
Болгарія  зобов’язалася  виробляти  до  2010  р.  11%  елек-
троенергії  за  рахунок  відновлювальних  джерел  енергії, 
а пізніше обіцянки були збільшені до 16% у 2020 р. На-
слідком намагань виконати ці  зобов’язання стало  значне 
зростання вартості електричної енергії для населення, що 
викликало так звані «електричні протести» по всій країні, 
сутички мітингувальників з поліцією, три самоспалення, 
понад  сотні  ув’язнених  та,  як наслідок,  відставку  уряду. 
Зміна влади не призвела до стабілізації ситуації в країні, 
з  травня  2013  р.  протестні  настрої  населення  знову  ви-
лились  на  вулиці  міст.  Політична  нестабільність  стала 
перманентним  явищем);  контроль  із  боку  органів ЄС не 
гарантує  значного  зниження  проявів  корупції  в  органах 
державної  влади  без  адекватних  дій  із  боку  суспільства 
та  влади  (на  переконання  багатьох  експертів,  політична 
криза  в  Болгарії  зумовлена  небажанням  політичних  еліт 
боротися з монополістами та наскрізь корумпованою сис-
темою державного управління. Корупція суттєво  знижує 
ефект  від фінансової  допомоги  з  боку ЄС.  Також  завер-
шенню євроінтеграційного процесу заважають невиріше-
ні питання реформування судово-правових органів. Через 
це Болгарія до цього часу не може приєднатися до Шен-
генської зони ЄС); виникла необхідність залучення додат-
кових ресурсів для протидії нелегальній міграції до інших 
країн ЄС, зважаючи на те, що кордон Туреччини і Болгарії 
став південно-східним кордоном ЄС. Ця проблема набула 
ще більшого загострення в зв’язку з конфліктом у Сирії.

Отже,  підсумовує  Т.В.  Черненко,  болгарський  досвід 
європейської  інтеграції  доводить,  що  процес  євроінте-
грації створює ефективні стимули для внутрішніх транс-
формацій.  Проте  прискорені  і  негнучкі  реформи  мають 
суттєві побічні наслідки; максимально широке залучення 
до спільних європейських проектів у сфері безпеки допо-
магає країні вистояти в зоні тиску між Заходом і Сходом і 
зберегти незмінність стратегічного курсу на інтеграцію в 
ЄС, зберегти незалежність  і цілісність, вірність декларо-
ваним європейським цінностям та одночасно сформувати 
прагматичні  відносини  добросусідства  з  іншими  країна-
ми; ефективним на шляху реформ є використання інстру-
ментів, які надаються участю у міжнародних організаціях 
(ООН, Всесвітні торговій організації); проблема корупції 
в країні не може бути вирішена лише шляхом зовнішнього 
тиску, і залишатиметься основним викликом для ефектив-
ної  реалізації  національних  інтересів  країни  без  дійової 
внутрішньої політики протидії корупції [5].

Не менш важливим для України  є  євроінтеграційний 
досвід Польщі, який дослідив С.В. Бочаров [1]. Зміни, які 
відбулися в суспільному й економічному житті Польщі в 
1989  р.  і  були  наслідком  горбачовської  «відлиги»  та  бо-
ротьби польського народу за «нову Польщу», призвели до 
переорієнтації зовнішньої політики Речі Посполитої. Про-
відний напрямок цієї політики полягав у намаганні збли-
ження Польської держави з європейською спільнотою.

Важливим етапом Європейської інтеграції Польщі став 
саміт країн-членів ЄС у Копенгагені (21–22 червня 1993 р.). 
На саміті Рада Європи проголосила, що держави Централь-
но-Східної Європи можуть стати повноправними членами 

співдружності.  Рада  Європи  сформулювала  політичні  й 
економічні  критерії  до  країн,  які  бажають  стати  членами 
ЄС (так звані Копенгагенські критерії, які залишаються ак-
туальними і зараз), а саме: стабільність державного устрою, 
який гарантує демократію та  законність дотримання прав 
людини й основних свобод, захист прав національних мен-
шин; функціонування ринкової економіки, здатної впорати-
ся з конкуренцією і ринковим пресингом, який існує в ЄС; 
можливість  виконати  всі  зобов’язання,  які  випливають  із 
членства в Євросоюзі [1]. Щоб якнайкраще підготуватися 
до входження до  складу ЄС, 8  серпня 1996 р. Польський 
Сейм  своїм  законом  створив  Комітет  Європейської  Інте-
грації  (далі – КЄІ) –  інституцію, відповідальну  за процес 
Європейської  інтеграції  Польщі.  Ця  структура  мала  про-
грамувати та координувати політику інтеграції з ЄС, а та-
кож  діяльність  щодо  адаптації  країни  до  Європейських 
стандартів,  крім  того,  КЄІ  координував  діяльність  уряду 
у сфері отримання закордонної допомоги. 28 січня 1998 р. 
польський уряд прийняв Національну стратегію інтеграції, 
в якій були підсумовані вже реалізовані інтеграційні заходи 
та  визначені  нові  завдання,  що  дозволять  Польщі  макси-
мально наблизитися до членства в ЄС [1].

Переговори щодо членства Польщі в ЄС тривали з бе-
резня 1998 р. до грудня 2002 р. Початок переговорів був 
для  державних  структур Польщі  та  її  економіки  серйоз-
ним викликом через необхідність приведення польського 
законодавства у відповідність  із правовими актами євро-
пейського співтовариства. Переговори можна умовно по-
ділити на два етапи: 1) етап адаптації польського права до 
права  європейського;  2)  етап  переговорів щодо  конкрет-
них умов вступу Польщі до ЄС.

На початковому етапі переговорів у червні 1998 р. уряд 
прийняв ще один важливий, з погляду євроінтеграції, до-
кумент: Національну програму приготування до членства 
в Європейському Союзі. У ній були послідовно визначе-
ні  конкретні  дії  на  1998–2002  рр.,  які  дозволять Польщі 
наблизитися до ЄС. До другого етапу сторони перейшли 
10  листопада  1998  р.  На  засіданні  Європейської  Ради  в 
червні 2001 р., яке відбулося в місті Ґетеборг, було визна-
чено, що країни-кандидати, які позитивно закінчать євро-
інтеграційні переговори до кінця 2002 р., зможуть приєд-
натися до співтовариства у 2004 р. Польща потрапила до 
числа таких країн завдяки тому, що встигла закінчити пе-
реговори з ЄС до зазначеного терміну, це сталося 13 груд-
ня 2002 р. на засіданні Європейської Ради в Копенгагені.

Варто відзначити деякі компромісні домовленості між 
сторонами: Польща відстояла право пільгового оподатку-
вання сектора житлового будівництва, доплати польським 
аграріям  становили  55%  у  перший  рік  членства  в  ЄС, 
60% – у другий, 65% – у третій від середнього рівня до-
тацій, які надавалися сільгоспвиробникам об’єднаної Єв-
ропи, у 2004–2006 рр. держбюджет Речі Посполитої мав 
отримати від ЄС 1,5 млрд. євро [1]. 9 квітня 2003 р. Єв-
ропарламент переважною більшістю голосів (за – 509 де- 
путатів,  проти  –  25,  утрималися  –  31)  затвердив  пропо-
зицію щодо входження Польщі до Європейського Союзу 
1 травня 2004 р. 

Отже,  Польща  у  1989–2004  рр.  пройшла  складний 
шлях інтеграції до ЄС. Процес євроінтеграції країни мож-
на умовно поділити на три етапи: 1) початковий етап (від 
підписання першого важливого договору з ЄС про торго-
вельно-економічну співпрацю в 1989 р. до початку офіцій-
них переговорів у 1998 р.; 2) етап проведення офіційних 
переговорів щодо членства в ЄС (1998–2002 рр.); 3) етап 
ратифікації  досягнутих  домовленостей  (2003–2004  рр.). 
Напрямки  євроінтеграції  Польщі  були  універсальними 
для  країн  Центрально-Східної  Європи  та  базувалися  на 
Копенгагенських  критеріях  1993  р.  Переговори  з  евро- 
інтеграції  проводились  у  29  напрямках,  які  стосувалися 
таких  сфер:  соціально-економічної,  охорони  навколиш-
нього середовища та правової [1].
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Досвід Польщі  є  надзвичайно  корисним для України 
в частині прийняття, а також чіткого та своєчасного вико-
нання програмних документів, в яких закріплені конкрет-
ні заходи, необхідні для успішної євроінтеграції. Не менш 
важливим  є  досвід Польщі щодо  створення  спеціальних 
органів  державної  влади,  які  прямо  відповідають  за  єв-
роінтеграцію,  зокрема  посади  міністра  з  європейських 
справ.

Розглядаючи євроінтеграцію країн Прибалтики,  зосе-
редимо увагу на досвіді Естонії, який достатньо детально 
дослідив В.Г. Ціватий. Значні зміни в міністерстві, та й у 
ставленні естонського уряду загалом до вступу в Європей-
ський Союз,  сталися  в  1996 р. До кінця 1996 р. Естонія 
не тільки висловила бажання стати членом Європейсько-
го Союзу, а й почала докладати для цього великі зусилля. 
Певні  чинники  зменшували шанси  Естонії  отримати  за-
прошення  на  переговори  з ЄС: Естонія  була  невідомою, 
у  багатьох  європейських  столицях  існувало  упереджене 
ставлення до Балтійських країн, де останні розглядалися 
як  частина  колишнього  Союзу  Радянських  Соціалістич-
них Республік із напруженими відносинами з Росією. Ес-
тонія також програвала в часі – до саміту в Люксембурзі 
залишалося всього дванадцять місяців і шість місяців до 
завершення оцінки Європейською комісією. Тому негайно 
було розпочато активне лобіювання в усіх країнах-членах 
ЄС. Першим кроком Естонії стало рішення створити по-
сольства  в  усіх  європейських  столицях.  Протягом  лише 
кількох місяців були одночасно відкриті естонські місії в 
Дубліні, Гаазі, Афінах, Лісабоні  та Мадриді. Це  сміливе 
але  дороге  рішення  виявилося  всебічно  корисним.  Від-
криваючи ці  посольства, Естонія  довела на політичному 
рівні  серйозність  свого  бажання  вступити  до  ЄС.  Нові 
дипломатичні місії дали можливість поширювати  інфор-
мацію  про  досягнення  Естонії  безпосередньо  у  країнах-
членах, які раніше отримували  інформацію про неї тіль-
ки  з Європейської  комісії  або  через  інших посередників 
[2].  Міністр  закордонних  справ  Т.Х.  Ільвес  використав 
один  із  досить  дієвих  засобів  з  арсеналу  дипломатично-
го  інструментарію – провів велике турне європейськими 
столицями.  У  1996–1997  рр.  Естонію  відвідало  багато 
представників  країн  ЄС.  Делегації  Європейської  комісії 
приїжджали ознайомитися з Естонією та оцінити її досяг-
нення. Великий внесок зробив також президент Леннарт 
Мері, який знайомив іноземних гостей з ідеєю, що Естонія 
була частиною Європи, і окреслював її ширші стратегічні 
завдання. 

Завдяки  застосуванню  ефективного  дипломатичного 
інструментарію  та  результативним дипломатичним діям, 
що  підтримувались  активною  внутрішньою  діяльністю, 
Естонія  досягла  успіху,  змінивши усталені  позиції. Про-
тягом року люди почали говорити про цю країну в кори-
дорах Брюсселя. Це допомогло підвищити інтерес до неї 
серед держав-членів ЄС [2].

Робота у сфері зовнішньої політики та дипломатії, без-
перечно, допомогла зрушити процес уперед, але не менш 
важливо  було  продемонструвати  конкретний  внутрішній 
прогрес. Внутрішня підготовча робота в Естонії ґрунтува-
лася на Плані діяльності уряду щодо приєднання до Єв-
ропейського Союзу, який уперше був складений у 1996 р. 
План дій, поправки до якого вносилися кожні шість міся-
ців, був інструментом для міністерств під час підготовки 
до вступу  і для виконання так званого Білого документа 
ЄС. Проте  документ  також містив  зовнішньополітичний 
елемент – це був не пропагандистський документ, а ефек-
тивний  інструмент  зовнішньої  політики  та  дипломатії, 
особливо  в  Брюсселі.  Він  забезпечив  ретельний  огляд 
діяльності Естонії з боку ЄС і цим допоміг показати, що 
Естонія має серйозні наміри вступити в Євросоюз. Почи-
наючи з 1997 р., Комісія регулярно подавала доповіді про 
прогрес країн-кандидатів. Це була добра можливість для 
Естонії довести свою готовність до приєднання, оскільки 

Комісія  була  краще  обізнана  з  політичною,  дипломатич-
ною й економічною ситуацією в країнах Центральної Єв-
ропи, але порівняно мало знала про Естонію та інші Бал-
тійські країни [2]. 

Досвід євроінтеграції Естонії  залишився поза увагою 
українських науковців цілком незаслужено, адже ця кра-
їна  пройшла  свій  шлях  до  ЄС  швидкими  і  впевненими 
кроками,  її досвід може бути корисним. В.Г. Ціватий за-
значає, що Естонія успішно пройшла етап асоційованого 
членства в ЄС,  і Україна може скористатися  її досвідом. 
Цінним уроком дипломатії Естонії було те, що вона мак-
симально використовувала всі пропоновані форми співп-
раці з Євросоюзом, незалежно від того, чи вважалися вони 
задовільними: амбіції Естонії для більш тісної  інтеграції 
були більшими, ніж механізми співпраці, які пропонував 
ЄС, але кожен етап співпраці під час підготовки до вступу 
відіграв свою роль у процесі приєднання до Євросоюзу і 
досвід, а також результати використовувалися як аргумен-
ти для обґрунтування переходу до наступного етапу співп-
раці. Ще одним висновком із досвіду Естонії є нездатність 
ЄС як організації з великим і складним механізмом при-
йняття рішень підходити  індивідуально  і  гнучко до кож-
ного  партнера.  Євросоюз  вважає  за  краще  ставитися  до 
країни  відповідно  до  стандартного  підходу.  Європейські 
угоди, підписані з Естонією та іншими країнами, не місти-
ли положень про майбутній вступ цих країн до Євросоюзу, 
не зазначали термінів і умов вступу, а лише закріплювали 
розвиток взаємовідносин із ЄС, визначивши межи асоці-
йованих  зв’язків. Головна  запорука успіхів у  відносинах 
із ЄС − це перехід від декларування намірів стати повно-
правним членом Співтовариств до конкретних дій. Ці кро-
ки повинні бути спрямовані, зокрема, на зменшення ролі 
держави в управлінні економікою, боротьбу з корупцією, 
тіньовою економікою. 

Відносини Естонія – ЄС пройшли шлях розвитку від 
економічної допомоги, поступової економічної інтеграції 
в межах Угоди про вільну торгівлю, політико-дипломатич-
ного діалогу, створеного Угодою про асоціацію, до повно-
правного  членства  в  Євросоюзі,  Монетарному  союзі  та 
Шенгенській зоні, як наслідок виконання всіх необхідних 
умов. За короткий період вона змогла гармонізувати своє 
законодавство з нормами ЄС, але водночас у процесі були 
досягнуті відступи від acqui communautaire та перехідних 
періодів, які найкраще відповідали національним інтере-
сам Естонії. Україна поки що на етапі зближення з ЄС. На 
думку В.Г. Ціватого, нашій країні варто запозичити праг-
матичний  і  конструктивний підхід дипломатії Естонії до 
переговорів з Євросоюзом, досвід адаптації законодавства 
до права ЄС, досвід функціонування інституційних струк-
тур співробітництва та внутрішньодержавної координації 
реалізації євроінтеграційного курсу [2].

Досвід  трансформації  механізму  держави  зарубіж-
них  країн  в  умовах  глобалізації  показує, що  найбільш 
позитивним  є  концентрація  зусиль  усіх  державних  ін-
ституцій  на  реальному  виконанні  всіх  програмних  за-
ходів  та  дотриманні  умов  вступу  до ЄС  (досвід Поль-
щі, Болгарії, Румунії). Не менш важливим є створення 
спеціальних органів державної влади, які прямо відпо-
відають за євроінтеграцію та координують на цьому на-
пряму діяльність  інших органів  державної  влади,  дер-
жавних установ і підприємств. Так, в Україні ці функції 
виконують: Кабінет Міністрів України, який затверджує 
План заходів з  імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС [6, 7], а також контролює його виконан-
ня; Урядовий комітет з питань європейської інтеграції; 
Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантич-
ної  інтеграції; Міністерство юстиції України та Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі України. Крім 
цього, у кожному міністерстві створена посада заступ-
ника міністра з питань євроінтеграції [8]. І, як показує 
позитивний  досвід  Естонії,  надзвичайно  важливою  є 
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максимальна  дипломатична  активність  Міністерства 
закордонних  справ  щодо  налагодження  контактів  із 
країнами-членами ЄС, відкриття дипломатичних пред-
ставництв в усіх столицях держав ЄС, постійне веден-
ня  діалогу  з  представниками  відповідних  міністерств 

інших  учасників  ЄС.  Актуальність  подальшого  дослі-
дження  зазначеної  теми  обумовлена  тим,  що  в  межах 
однієї  публікації  неможливо  розглянути  досвід  транс-
формації механізму держави всіх провідних країн світу 
в умовах глобалізації та євроінтеграції.
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Національне агентство запобігання корупції

У статті наведено наукове обґрунтування розуміння поняття та конституційно-правової природи Програми діяльності Кабінету Міні-
стрів України, а також визначено значення належного виконання урядом Програми своєї діяльності.

Ключові слова: програма, стратегічний акт, Кабінет Міністрів України, конституційно-правова природа.

В статье приведено научное обоснование понимания понятия и конституционно-правовой природы Программы деятельности Ка-
бинета Министров Украины, а также определено значение надлежащего исполнения правительством Программы своей деятельности.

Ключевые слова: программа, стратегический акт, Кабинет Министров Украины, конституционно-правовая природа.

The article presents the scientific study and understanding of the concept of constitutional and legal nature of the Program of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine and determine the value of proper implementation of the government program of its activities. The analysis of scientific 
concepts to understand the concept and the legal nature of the state target program; studied process development and adoption of state program; 
Based on the analysis of the peculiarities of this document.

Key words: program, strategic act, Cabinet of Ministers of Ukraine, constitutional and legal nature.

Відповідно до Конституції України  [1] Кабінет Міні-
стрів України є вищим органом у системі органів виконав-
чої влади, відповідальним перед Президентом України та 
Верховною Радою України, підконтрольним і підзвітним 
Верховній  Раді  України  у  межах,  передбачених  Консти-
туцією.  Відповідальність  уряду  одночасно  перед  пар-
ламентом  та  главою  держави  обумовлює  спрямованість 
діяльності  Кабінету  Міністрів  України,  що  визначена  у 
Програмі його діяльності, яка за таких умов має ґрунтува-
тися на програмних (стратегічних) документах Верховної 
Ради України та Президента України. 

Ст.  114  Конституції  України  визначає,  що  Прем’єр-
міністр України керує роботою Кабінету Міністрів Укра-
їни,  спрямовує  її  на  виконання Програми діяльності Ка-
бінету  Міністрів  України,  схваленої  Верховною  Радою 
України.  Зі  змісту  ст.  11  Закону  України  «Про  Кабінет 
Міністрів України» [2] випливає, що Програма діяльності 
Кабінету Міністрів України базується на узгоджених по-
літичних позиціях і програмних завданнях коаліції депу-
татських фракцій у Верховній Раді України.

Проаналізувавши положення Конституції та законодав-
ства України, можна дійти висновку, що Кабінет Міністрів 
України  має  працювати  у  межах  схваленої  парламентом 
Програми діяльності, яка, передусім, ґрунтується на угоді 
про коаліцію депутатських фракцій, що не повною мірою 
узгоджується зі змістом ст. 114 Конституції України. 

Законодавство України має інші недоліки та супереч-
ливі моменти, які ускладнюють розуміння поняття та сут-
ності  Програми  діяльності  Кабінету  Міністрів  України. 
У зв’язку з цим виникає необхідність у проведенні ґрун-
товного наукового дослідження згаданого питання.

Окремі аспекти проблеми визначення поняття та пра-
вової  природи Програми  діяльності  уряду  досліджували 
такі науковці: В.Б. Авер’янов, Н.І. Беседіна, О.П. Василь-
ченко,  О.М.  Держалюк,  О.В.  Совгиря,  О.В.  Хоменко  та 
інші.  Але  переважна  більшість  цих  наукових  розробок 
здійснена  у  межах  вивчення  більш  загального  питан-
ня – поняття та системи актів Кабінету Міністрів України. 

Тому необхідно вказати на відсутність у вітчизняній науці 
конституційного права комплексних досліджень, присвя-
чених визначенню поняття, сутності та значення Програ-
ми діяльності Кабінету Міністрів України. 

Метою статті є визначення поняття, сутності та значен-
ня Програми  діяльності Кабінету Міністрів України. Для 
досягнення поставленої мети необхідно виконати  такі  за-
вдання: 1) провести аналіз наукових підходів до визначення 
поняття та розуміння сутності Програми діяльності уряду; 
2) удосконалити визначення поняття Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України; 3) з’ясувати сутність Програ-
ми та визначити поняття належного її виконання урядом.

Програма  діяльності  Кабінету  Міністрів  України  є 
основним  документом,  що  визначає  спрямованість  і  за-
вдання  діяльності  уряду,  які  мають  базуватися  на  коа-
ліційній  угоді  депутатських  фракцій  у  Верховній  Раді 
України. До того ж, на основі цього документа планується 
нормотворча  робота  уряду,  зокрема  щодо  розробки  за-
гальнодержавних  цільових  програм. Про  це  йдеться  у  § 
4 Регламенту Кабінету Міністрів України [3], відповідно 
до якого Кабінет Міністрів планує свою роботу на основі 
та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, 
для чого розробляє і затверджує щорічний план дій щодо 
виконання  зазначеної  Програми,  основні  напрями  еко-
номічної політики України, розробляє  і подає на розгляд 
Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної по-
літики та проект Закону про Державний бюджет України 
на відповідний рік, проекти загальнодержавних програм, 
планує  свою  нормотворчу  діяльність,  зокрема  з  розро-
блення проектів регуляторних актів.

Важливість  Програми  діяльності  Кабінету  Міністрів 
України обумовлена також тим, що її невиконання або не-
належне виконання урядом може призвести до відставки 
усього складу Кабінету Міністрів України. З цієї позиції 
можна  стверджувати,  що  схвалення  Верховною  Радою 
України  Програми  діяльності  уряду  є  своєрідним  актом 
висловлення  довіри  новоутвореному  Кабінету Міністрів 
України. 

РОЗДіл 2 
кОНСТиТУційНЕ ПРаВО; МУНіциПальНЕ ПРаВО
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Як зазначає з цього приводу В.Б. Авер’янов,  згідно з 
ч. 2 ст. 87 Конституції України, після схвалення Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України починає діяти так 
званий «урядовий імунітет» [4, с. 54]. Ймовірно, що меха-
нізм дії такого імунітету полягає в тому, що Верховна Рада 
України,  схваливши Програму діяльності  уряду,  у  такий 
спосіб погоджується з визначеними в ній завданнями, та 
протягом періоду, необхідному для її виконання, Кабінет 
Міністрів України отримує підтримку парламенту. 

Визначаючи  конституційно-правову  природу Програ-
ми діяльності Кабінету Міністрів України, треба зазначи-
ти, що в науковій літературі їй приділяється недостатньо 
уваги.

Деякі  науковці  називають Програму  діяльності Кабі-
нету  Міністрів  України  своєрідним  інструментом  дер-
жавної політики, що легалізується у вигляді соціального 
договору між урядом і суспільством,  і насамперед – між 
виконавчою і законодавчою владою, яким повинен керува-
тись Кабінет Міністрів України у своїй роботі [5].

Водночас О.В. Совгиря, аналізуючи правову природу 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, дійшов 
висновку, що  цей  документ  є  політико-правовим  джере-
лом  у  системі  джерел  сучасного  конституційного  права 
України. Як слушно зазначає О.В. Совгиря, остання осо-
бливість  Програми  відображає  і  її  політичну  природу, 
оскільки факт невиконання зазначених положень не є без-
умовною підставою притягнення уряду до конституційно-
правової відповідальності [6, с. 27].

З цього приводу варто погодитись з науковцем, оскіль-
ки  невиконання  або  неналежне  виконання Програми  ді-
яльності  Кабінету  Міністрів  України  не  є  законодавчо 
закріпленою  підставою  винесення  Верховною  Радою 
України резолюції недовіри уряду. Тому говорити про аб-
солютний характер забезпечення виконання урядом Про-
грами своєї діяльності не можна.

Водночас,  думка  вченої  щодо  віднесення  Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України до джерел консти-
туційного права видається неоднозначною. Так, з одного 
боку, зважаючи на зміст самого поняття «джерело консти-
туційного права», яке в науковій літературі визначається 
як спосіб існування найбільш суттєвих і загальних правил 
поведінки (зовнішня форма їх виразу), які володіють влас-
ними ознаками і регулюють постійні відносини конститу-
ційного характеру [7, с. 187]. До таких джерел можна від-
нести не тільки нормативно-правові акти, але і документи 
стратегічного, політичного та  іншого характеру, що при-
ймаються органами державної влади.

Отже,  Програма  визначає  спрямованість  і  стратегію 
діяльності  Кабінету Міністрів  України  та,  у  визначених 
випадках,  інших центральних органів виконавчої влади і 
не поширює свою дію на інших суб’єктів конституційних 
правовідносин. Зважаючи на цей факт, можна піддати сум-
ніву доцільність віднесення згаданого документа до дже-
рел конституційного права.

Однак необхідно підтримати думку про політико-пра-
вовий  характер Програми  діяльності Кабінету Міністрів 
України,  яка  є програмною основою його роботи. Такий 
висновок  можна  зробити  на  підставі  аналізу  положень 
Конституції  України,  Закону  України  «Про  Кабінет  Мі-
ністрів України», Регламенту Верховної Ради України та 
Регламенту Кабінету Міністрів України.

Згідно  з  §  5  Регламенту  Кабінету Міністрів  України 
[3], Програма діяльності уряду, в якій визначається стра-
тегія  його  роботи,  розробляється  на  основі  узгоджених 
політичних  позицій  і  програмних  завдань  коаліції  депу-
татських фракцій у Верховній Раді та пропозицій членів 
Кабінету Міністрів. 

Аналізуючи згадану норму Регламенту Кабінету Міні-
стрів України  в  системному  зв’язку  з  положеннями  ч.  5  
ст.  114  Конституції  України,  О.М.  Держалюк  вказує  на 
певну неузгодженість означених норм між собою. Зокрема 

вчений зазначає, що зі змісту положень Конституції Укра-
їни (ч. 5 ст. 114) випливає, що взаємодія уряду та Верхо-
вної Ради України має здійснюватися на основі Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, причому остання 
має  виступати  своєрідним  інструментом  реалізації  полі-
тики парламентської більшості у Верховній Раді України. 
Водночас,  у  §  5  Регламенту Кабінету Міністрів України 
передбачається,  що  Прем’єр-міністр  України  спрямовує 
уряд як на виконання Програми діяльності, так і на здій-
снення  інших  завдань,  які  можуть  бути  і  не  пов’язані  з 
Програмою [8, с. 187].

Взагалі погоджуючись  з думкою науковця, необхідно 
також зазначити, що положення § 5 Регламенту Кабінету 
Міністрів України не повною мірою узгоджуються зі ст. 41 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України», у якій 
стверджується, що уряд спрямовує свою діяльність на ви-
конання Конституції та законів України, актів Президента 
України,  постанов  Верховної  Ради  України,  прийнятих 
відповідно до Конституції  та  законів України, Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верхо-
вною Радою України [2]. Тобто про виконання інших за-
вдань, ніж ті, що визначені в наведених актах та у Про-
грамі діяльності уряду, у Законі не йдеться.

Отже, доцільно у ч. 1 § 5 Регламенту Кабінету Міні-
стрів  України  уточнити,  що  Програма  діяльності  уряду 
ґрунтується на узгодженні політичних позицій і програм-
них  завдань  коаліції  депутатських  фракцій  у  Верховній 
Раді України та послань Президента України. Варто заува-
жити, що пропозиції членів уряду з питань, які пов’язані 
з  визначенням  напрямків  діяльності  Кабінету  Міністрів 
України та центральних органів виконавчої влади, мають 
узгоджуватися з завданнями, що сформульовані у Програ-
мі діяльності уряду. 

Доповнення щодо базування Програми діяльності уря-
ду і на завданнях, визначених у посланнях глави держави, 
також необхідно внести до ст. 41 Закону України «Про Ка-
бінет Міністрів України».

Вважаємо, що обмеження направленості та змісту ді-
яльності  Кабінету  Міністрів  України,  які  визначаються 
не  тільки  законодавством  України  й  актами  Президента 
України,  але  і Програмою діяльності  уряду,  яка  схвалю-
ється парламентом, певним чином порушує принцип са-
мостійності та незалежності виконавчої гілки влади, який 
діє відповідно до теорії поділу влад. 

Водночас необхідно погодитись з думкою з цього при-
воду О. В. Хоменко про те, що функції адміністративного 
управління та виконання законів є провідними для вико-
навчої влади. Вчена визначає виконавчу владу як систему 
юридичних  державно-владних  повноважень  по  виконан-
ню законів, розробці  та  здійсненню державної політики, 
які реалізуються розгалуженою,  ієрархічною, спеціалізо-
ваною сукупністю державних органів на принципах опе-
ративності,  адміністративної  підлеглості,  підзаконності, 
підзвітності представницьким органам, а також поєднання 
динамізму та стабільності  [9, с. 14–15]. Таке визначення 
цілком узгоджується зі змістом ст. 113 Конституції Украї-
ни, в якій йдеться про підзвітність та підконтрольність Ка-
бінету Міністрів України парламенту та відповідальність 
перед главою держави та парламентом. Отже, та обстави-
на, що Програма  діяльності  Кабінету Міністрів України 
схвалюється  Верховною  Радою  України  та  ґрунтується 
на завданнях, визначених у коаліційній угоді, підкреслює 
статус уряду саме як органу виконавчої влади. 

За своєю юридичною природою Програма діяльності 
Кабінету  Міністрів  України  є  актом  політико-правово-
го  стратегічного  характеру,  який поряд  із Конституцією, 
законодавством  України,  актами  Президента  України,  є 
правовою  та  програмною  основою  діяльності  уряду, що 
визначає  її  спрямованість  і  завдання. Проведений  аналіз 
засвідчує,  що  за  змістом  згаданий  документ  не  можна 
віднести до нормативно-правових актів, оскільки він має 
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стратегічний  характер.  Стосовно  його  форми  треба  за-
уважити, що однією з особливостей Програми діяльності 
уряду є те, що вона розробляється та приймається Кабіне-
том Міністрів України, але юридичної сили набуває лише 
після схвалення постановою Верховної Ради України.

На підставі проведеного у  статті  дослідження можна 
зробити такі висновки:

1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України – 
це  офіційний  політико-правовий  документ  стратегічно-
го  характеру,  який  розробляється  Кабінетом  Міністрів 
України та затверджується його постановою, базується на 
узгоджених політичних позиціях і програмних завданнях 
коаліції  депутатських фракцій  у Верховній Раді України 
та посланнях Президента України, і визначає завдання та 
напрям  діяльності  уряду  на  весь  період  його  роботи,  та 
набуває чинності після його схвалення Верховною Радою 
України.

2.  Конституційно-правова  природа  Програми  діяль-
ності Кабінету Міністрів України втілюється у таких її ха-
рактеристиках: 1) вона є програмною основою планування 
діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема плануван-
ня його нормотворчої роботи, що включає також розробку 
загальнодержавних  цільових  програм;  2)  за  своєю юри-
дичною природою Програма є актом політико-правового 
стратегічного характеру, а спрямованість роботи уряду в 
межах,  визначених  не  тільки  Конституцією,  законодав-

ством України, актами Президента України, але і Програ-
мою його діяльності, схваленої парламентом, підкреслює 
статус уряду передусім як органу виконавчої влади; 3) за 
формою  Програма  затверджується  постановою  уряду,  а 
набуває юридичної сили після схвалення Верховною Ра-
дою  України,  про  що  виноситься  відповідне  рішення  у 
формі постанови; 4) невиконання або неналежне виконан-
ня Програми діяльності є основною підставою конститу-
ційної відповідальності Кабінету Міністрів України.

3. Належне  та повне виконання Програми діяльності 
Кабінету Міністрів  України  має  важливе  загальнонаціо-
нальне значення, оскільки згаданий документ є не просто 
планом дій уряду, а фактично інструментом забезпечення 
реалізації  державної політики,  сформульованої у  страте-
гічних актах парламенту та глави держави. Кабінет Міні-
стрів України як вищий орган виконавчої влади наділений 
реальними повноваженнями щодо забезпечення виконан-
ня актів, зокрема стратегічного характеру, Верховної Ради 
України та Президента України. Проте, для забезпечення 
належного виконання урядом Програми своєї діяльності, 
необхідне вдосконалення правового й організаційного ме-
ханізмів забезпечення такого виконання.

Тому  напрямком  подальших  досліджень  може  стати 
розробка  конкретних  пропозицій  щодо  удосконалення 
правового регулювання й організаційних засад реалізації 
Програми діяльності уряду.
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гаРаНТіЇ кОНСТиТУційНОгО лаДУ УкРаЇНи як ПРЕДМЕТ ДОСліДжЕННя: 
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У статті обґрунтовано модель системи гарантування конституційного ладу України як цілісну сукупність взаємопов’язаних та вза-
ємообумовлених компонентів, якими є: мета, об’єкт, суб’єкти гарантування, безпосередньо гарантії (нормативно-правові) та результат 
функціонування системи, який засвідчує ступінь досягнення мети, дозволяє встановити рівень ефективності системи; розкрито функціо-
нальне призначення даної системи та її зовнішнє середовище. 

Ключові слова: системний підхід, система, конституційний лад, гарантії конституційного ладу, система гарантування конституцій-
ного ладу.

В статье обоснована модель системы гарантирования конституционного строя Украины как целостной совокупности взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных компонентов, среди которых: цель, объект, субъекты гарантирования, непосредственно гарантии (норма-
тивно-правовые) и результат функционирования системы, который свидетельствует о степени достижения цели, позволяет установить 
уровень эффективности системы; раскрыто функциональное предназначение данной системы и ее внешняя среда. 

Ключевые слова: системный поход, система, конституционный строй, гарантии конституционного строя, система гарантирования 
конституционного строя.

The article substantiates the model of the system of guaranteeing the constitutional order of Ukraine and its foundations as an integral set of 
interrelated and mutually related components, which are: the purpose (system-forming component), object, subjects of guarantee, direct guaran-
tees (normative-legal) and the result of functioning the system. The functional purpose of this system is described, which is to create the condi-
tions necessary and sufficient for the proper realization of the foundations, ensuring stability and inviolability, protection of the constitutional order. 

The purpose of functioning of this system is to ensure the inviolability and stability of the constitutional order of Ukraine, as well as to promote 
its progressive development, adequate dynamics of social and state relations.

The object of this system (the object of guarantee) is the constitutional order of Ukraine as a set of social relations, provided and guaranteed 
by the Constitution and laws adopted on its basis and in accordance with it, as well as its general principles.

The subjects of this system are all the main subjects of constitutional-legal relations and other elements of these relations.
Normative-legal guarantees as an integral part of the system of guaranteeing the constitutional order are represented by a certain system of 

legislation, which has a clear hierarchical structure, in which the Constitution occupies the highest place.
Within the framework of a systematic study of the guarantee of the constitutional order of Ukraine, it should be emphasized that all of the 

above components of this system are interconnected and interdependent. They are not simply added to each other, but integrated, resulting in 
the desired result of the system’s operation. Hierarchically higher component in this system (as in any other) is the goal. It plays a system-forming 
role, orienting the system to its functions. To achieve the goal is selected an adequate set of tools, methods, forms of activities to ensure the 
stability of the constitutional order. The purpose is determined by the result of the system’s operation, and the degree of achievement of the goal 
indicates the effectiveness of the system.

The state of social and public life in this model appears as the external environment of a system that affects it positively or negatively by the 
mediation of objective and subjective factors.

Key words: systemic approach, system, constitutional order, guarantees of the constitutional order, system of guaranteeing the constitutional 
order. 

Конституційний лад – складноструктуроване поняття, 
яке  опосередковує  складне  явище  суспільно-політичної 
та конституційно-правової дійсності. Виходячи з того, що 
важливою  умовою  забезпечення  його  стабільності  й  не-
порушності,  а  також  прогресивного  розвитку  є  гаранто-
ваність,  реалізація  системного  підходу  (методологічного 
підходу, який передбачає дослідження об’єкта як цілісної 
сукупності взаємопов’язаних і взаємообумовлених склад-
ників) до його проблематики. Такий підхід дозволяє роз-
глядати конституційний лад та його гарантії як макросис-
тему та мікросистему відповідно. 

Проблематику  гарантій  конституційного  ладу  роз-
робляли Ю.  Бисага,  Ф.  Веніславський,  О.  Кушніренко, 
Л.  Наливайко,  М.  Орзіх,  В.  Погорілко,  О.  Прієшкіна, 
О. Скрипнюк, О. Совгиря, В. Тацій, Ю. Тодика, В. Фе-
доренко, О. Фрицький, Н. Шукліна та  ін. Однак, аналіз 
доступних нам праць засвідчив, що з позицій системного 
підходу гарантії практично не вивчалися, не розглядали-
ся як складник структури конституційного ладу, що, на 
наш погляд, суттєво звужує бачення й самого конститу-
ційного ладу. 

Спроби  дослідити  гарантії  конституційного  ладу  як 
компонент його структури здійснено у поодиноких працях. 
Так, розглядаючи основи конституційного ладу як інсти-
тут конституційного права України, серед норм, що його 
утворюють, В. Кравчук, вказує і на ті норми, які регулю-
ють та визначають гарантії конституційного ладу України 
та механізми його захисту [7, с. 59]. Можна припустити, 
що гарантії  автором розглянуто як елемент конституцій-
ного ладу, хоча й незрозуміло, чому  їх  відокремлено від 
захисту, і що під ним мається на увазі. Конституційний лад 
як систему, що містить у собі й відповідні гарантії, вивчав 
О. Скрипнюк [11].

Метою статті  є обґрунтування моделі системи гаран-
тування  конституційного  ладу  України  та  його  засад  як 
цілісної  сукупності  взаємопов’язаних  та  взаємообумов-
лених компонентів, що покликана виконувати конкретне 
призначення і функціонує у певному середовищі. 

Системний  підхід  до  дослідження  гарантій  консти-
туційного ладу вимагає проведення аналізу генетичного, 
функціонального, морфологічного та структурного показ-
ників даної системи. Результати вивчення наукових праць 
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з окресленої проблематики дають підстави стверджувати, 
що перші два показники фактично залишилися поза ува-
гою дослідників. Лише  в  деяких  роботах  є  непрямі  вка-
зівки на генетику системи гарантій конституційного ладу. 
Так, Ю.  Тодика  визначив  гарантування  конституційного 
ладу як складний політико-правовий інститут, становлен-
ня та існування якого зумовлюється логікою державного і 
суспільного розвитку [13, с. 10].

Важливість  дослідження  функціонального  показника 
системи гарантій конституційного ладу пояснюється тим, 
що вона, як і будь-яке інше системне утворення, є функці-
онально диференційованою, тобто створеною (організова-
ною) для виконання певних функцій як напрямів її впливу 
на  конституційний  лад.  У  найбільш  загальному  вигляді 
функціональне  призначення  системи  гарантій  полягає  у 
створенні умов, необхідних і достатніх для належної ре-
алізації засад, забезпечення стабільності й непорушності, 
охорони  і  захисту  конституційного  ладу  як  найважливі-
шого  предмета  конституційно-правового  регулювання. 
У  даному  контексті  актуальними  є  теза Ю.  Тодики  про 
те, що  наявність  цих  гарантій  є  обов’язковим наслідком 
існування  і  формування  певного  типу  конституційного 
ладу. Інакше кажучи, у разі відсутності системи гарантій 
конституційного ладу втрачається можливість розглядати 
його  як функціонально  і  структурно  стабільне політико-
правове  явище.  Більше  того,  гарантії  конституційного 
ладу є водночас і гарантіями реалізації норм конституції, 
які,  встановлюючи  основи  правового  регулювання  дер-
жави та інших інститутів політичної системи, повинні не 
лише декларуватись, але й гарантуватись [13, с. 10].

Щодо ступеня дослідженості конституційно-правовою 
наукою структурно-морфологічного показника, слід зазна-
чити, що сам термін «система» широко використовується 
для визначення поняття «гарантії конституційного ладу». 
Ним  оперують  В.  Опришко,  О.  Скрипнюк,  О.  Совгиря, 
В.  Погорілко, Ю.  Тодика,  В.  Федоренко,  Н. Шукліна  та 
ін. Очевидно, це має вказувати на реалізацію в  їхніх до-
слідженнях  системного підходу,  однак,  детальний  аналіз 
засвідчує, що системний підхід в них, якщо і зреалізова-
ний, то не повною мірою. Так, за В. Погорілко, Конститу-
ція України (далі – Конституція) передбачила і закріпила 
відносно цілісну систему гарантій конституційного ладу. 
Однак, під цими гарантіями вчений має на увазі гарантів, 
якими «… є практично всі основні суб’єкти конституцій-
но-правових  відносин  та  інші  елементи  цих  відносин» 
[4,  с.  145].  Віддзеркалення  такого  стану  невизначеності, 
передусім термінологічної, знаходимо у працях інших на-
уковців. Наприклад, О. Прієшкіна в одній і тій самій стат-
ті говорить то про критерії структурування «гарантій», то 
про «… критерій класифікації щодо системи гарантів кон-
ституційного ладу…» [10, с. 198-199].

Переважає  в  конституційно-правовій  науці  підхід, 
згідно  з  яким,  гарантії  –  це  система  загальних  і  спеці-
альних  умов,  способів  і  засобів  забезпечення  існування 
(функціонування)  конституційного  ладу України  як  най-
важливішого  конституційно-правового  явища,  інституту. 
Дискусійним  наразі  залишається  лише  сам  перелік  (ре-
єстр) цих засобів і способів. 

До прикладу, підсумовуючи аналіз гарантій конститу-
ційного ладу з позицій системного підходу, О. Прієшкіна 
виділила декілька критеріїв  їх класифікації. Не викликає 
сумнівів теза вченої, що це дозволяє отримати всебічну та 
цілісну  характеристику  гарантій,  продемонструвати  спе-
цифіку їх практичної реалізації. Проте, систему гарантій 
конституційного  ладу  вона  зводить  до  сукупності форм, 
засобів,  способів  гарантування  –  загальних  і  спеціаль-
них,  зовнішніх  і  внутрішніх,  державних  і  недержавних. 
При цьому, очевидно, як на складові частини цієї системи 
вона вказує і на юридичні норми та фактичних суб’єктів 
[10, с. 200]. Таке бачення системи гарантій конституційно-
го ладу значно звужує її розуміння. 

На наш погляд, її структуру слід розглядати як таку, що 
охоплює  наступні  компоненти:  1)  мета  функціонування 
системи; 2) об’єкт; 3) суб’єкти; 4) способи, засоби, заходи, 
форми гарантування (самі гарантії); 5) результат функці-
онування.  Враховуючи  таку  структуру  даної  системи,  в 
якій безпосередньо гарантії є лише одним з її складників, 
вважаємо, що більш відповідною  їй назвою є не «систе-
ма гарантій», а «система гарантування» конституційного 
ладу як більш широке поняття. У такому розумінні її мож-
на розглядати і як відповідний механізм, складові частини 
якого взаємодіють і забезпечують функціонування, тобто 
виконання системою своїх функцій.

Мета функціонування даної системи наразі фактично 
тотожна меті гарантування конституційного ладу України. 
У  даному  контексті  доречним  є  звернення  до  Великого 
тлумачного словника, в якому «гарантований» – це «ста-
лий» [1, с. 222]. Відштовхуючись від такого значення цього 
терміну, мета гарантування вбачається в забезпеченні його 
сталості, стабільності. Водночас не можна не погодитися 
із  О.  Прієшкіною,  котра,  посилаючись  на  В.  Погорілка, 
зазначає, що  однією  з  найважливіших фундаментальних 
властивостей  конституційного  ладу  є  діалектичне  спо-
лучення в ньому елементів розвитку  і  стабільності. Дій-
сно,  конституційний лад  змінюється  разом  із  динамікою 
суспільних  і  державних  відносин,  яка,  однак,  позначає 
лише конкретний зміст цих відносин. Натомість, їх форма 
повинна  зберігати  свою непорушність, що  забезпечуєть-
ся  системою  гарантій  конституційного  ладу  [10,  с.  196]. 
Викладене дозволяє стверджувати, що мета гарантування 
конституційного ладу України полягає у  забезпеченні як 
його непорушності й стабільності, так і сприянні прогре-
сивному розвитку, адекватному динаміці суспільних і дер-
жавних відносин. 

Об’єктом  даної  системи  або  об’єктом  гарантування 
є  конституційний  лад  України  як  сукупність  суспільних 
відносин,  передбачених  і  гарантованих  Конституцією  і 
законами,  прийнятими на  її  основі  та  відповідно  до неї, 
а  також його  загальні  засади. Оскільки Конституція має 
найвищий рівень правової охорони, загальні засади, закрі-
плені  в  ній,  як  найважливіший  конституційно-правовий 
інститут  також  перебувають  під  особливим  юридичним 
захистом. 

До  суб’єктів,  як  вже  зазначалося  вище, В. Погорілко 
відносить  практично  всіх  основних  суб’єктів  конститу-
ційно-правових відносин та інші елементи цих відносин. 
Серед них: Український народ; Українська держава в ціло-
му і в особі її спеціалізованих інститутів; Верховна Рада 
України;  Президент  України;  Кабінет Міністрів  України 
та  інші  органи  виконавчої  влади;  Конституційний  Суд 
України;  суди  загальної юрисдикції  і  прокуратура;  полі-
тичні  партії  і  громадські  організації;  засоби  масової  ін-
формації;  національні  меншини;  територіальні  громади, 
органи  і  посадові  особи місцевого  самоврядування;  під-
приємства,  установи,  організації;  міжнародні  організації 
[4, с. 145]. Сьогодні цей перелік можна розширити за ра-
хунок парламентської коаліції та парламентської опозиції 
(хоч О. Скрипнюк і називає їх не суб’єктами, а «важливим 
елементом організаційно-правових гарантій конституцій-
ного ладу України») [11, с. 49]. Найважливіша роль серед 
перелічених  суб’єктів  належить Українському народу  як 
носію суверенітету та єдиному джерелу влади в Україні, 
що має виключне право визначати і змінювати конститу-
ційний лад в Україні (ч. 1-2 ст. 5 Конституції) [5]. 

Як  бачимо,  перелік  суб’єктів  є  широким  і  потребує 
систематизації.  Сприяє  у  цьому,  наприклад,  об’єднання 
їх у дві групи: 1) суб’єкти державної влади; 2) суб’єкти-
елементи  громадянського  суспільства.  Інтеграція  діяль-
ності цих груп щодо гарантування конституційного ладу 
логічно витікає з положень Конституції, згідно з ч. 1 ст. 17 
якої, захист суверенітету і територіальної цілісності Укра-
їни, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки 
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є  найважливішими  функціями  держави,  справою  всього 
Українського народу [5]. 

Л. Наливайко  запропонувала класифікувати суб’єктів 
за такими критеріями: спосіб створення (державні, недер-
жавні);  сфера  дії  (внутрішньодержавні, міжнародні);  об-
сяг компетенції (загальної, спеціальної компетенції); тери-
торія поширення компетенції (загальнодержавні, місцеві); 
функціональне  призначення  (організаційно-політичні, 
організаційно-економічні,  організаційно-соціальні,  орга-
нізаційно-культурні) [9, с. 9]. 

Щодо  самих  гарантій  як  складника  системи  гаранту-
вання  конституційного  ладу,  за  усталеним  у  конститу-
ційно-правовій  науці  підходом,  під  ними  розуміють  су-
купність  загальних  (загальносоціальних)  та  спеціальних 
(юридичних) умов і засобів матеріального та процесуаль-
ного характеру, які забезпечують дієвість основних прин-
ципів та інститутів суспільного і державного ладу Украї-
ни [11, с. 48]. Спеціальні, що, як вказують О. Совгиря та 
Н. Шукліна, ґрунтуються на єдності правових, інституцій-
них та процедурних засобів [12, с. 85], у свою чергу, поді-
ляються на нормативно-правові та організаційно-правові.

У  межах  авторської  моделі  системи  гарантування 
конституційного  ладу  пропонуємо  іншу  будову  цього 
компонента. Передусім ми виходимо  з  того, що  загаль-
носоціальні  гарантії  (належний  стан  суспільного  і  дер-
жавного життя як умова подальшого стабільного функ-
ціонування конституційного ладу) залишені поза увагою 
конституціоналістів.  Це  опосередковано  підтверджує, 
що  виокремлення  такого  виду  гарантій  не  є  достатньо 
обґрунтованим. На наш погляд, використовуючи методо-
логію системного підходу, стан суспільного і державного 
життя наразі слід розглядати не як гарантію, а як зовніш-
нє середовище системи, зовнішні чинники впливу на неї. 
Так, О. Скрипнюк,  хоч  і  вивчає  стан  загального  розви-
тку всіх сфер суспільного і державного життя (політич-
ної, економічної, соціальної, культурної, екологічної, ін-
формаційної тощо) та  їх взаємну кореляцію у контексті 
загальносоціальних  гарантій,  разом  з  тим акцентує, що 
цей стан значною мірою впливає на гарантованість кон-
ституційного ладу. Поряд  із цими об’єктивними чинни-
ками, продовжує вчений, слід враховувати й суб’єктивні, 
наприклад,  стосунки  між  національними  політичними 
лідерами [11, с. 48].

О. Прієшкіна  також  пропонує  поділити  гарантії  кон-
ституційного ладу на загальні та спеціальні, що, на пер-
ший погляд, видається традиційним підходом. Однак, до 
першої  групи  вона  відносить  гарантії,  метою  яких  є  за-
хист  конституційного  ладу  загалом,  всіх  або переважної 
більшості його  інститутів, а до другої – ті, які мають на 
меті  гарантування  його  окремих  інститутів  (державного 
чи суспільного ладу, прав і свобод людини і громадянина 
тощо) [10, с. 198]. Вважаємо, що такий поділ є недостат-
ньо обґрунтованим, так, навряд чи можна знайти таку га-
рантію, яка б, наприклад, забезпечувала права людини як 
одну із засад конституційного ладу і при цьому не сприяла 
б його стабільності загалом.

Організаційно-правові  (організаційно-інституційні) 
гарантії конституційного ладу Ф. Веніславський описує як 
систему державних та недержавних інституцій, діяльність 
яких спрямована на забезпечення стабільності й непоруш-
ності конституційного ладу та його засад [2, с. 131-132]. 
Загалом погоджуємось із ним у тому, що ця система пред-
ставлена сукупністю органів та інститутів держави і гро-
мадянського  суспільства,  наділених  правосуб’єктністю 
щодо  забезпечення  стабільності  конституційного  ладу. 
Проте, вважаємо за доцільне розглядати їх не як гарантії 
конституційного ладу, а як суб’єктів системи гарантуван-
ня конституційного ладу, окремий її компонент. До слова, 
це сприятиме і впорядкуванню термінологічного апарату 
досліджень  з  цієї  проблематики,  зокрема щодо  викорис-
тання терміно-понять «гарантії»-«гаранти». 

Спробу  відмежувати  «гарантії»  від  «суб’єктів-
гарантів» здійснив С. Возгрін. Конституційний лад будь-
якої країни, вказує він, зберігає непорушність і належним 
чином функціонує і розвивається лише тоді, коли має на-
дійні відповідні гарантії та cуб’єктів, які охороняють і за-
хищають конституційний лад. Природньо, що й Консти-
туція  України  передбачила  й  закріпила  цілісну  систему 
гарантій конституційного ладу, а також ряд суб’єктів його 
охорони та захисту [3]. 

Нормативно-правові  гарантії  конституційного  ладу, 
за Ф. Веніславським, – це система конституційно-право-
вих  норм,  що  визначають  та  закріплюють  його  гарантії  
[2, с. 131-132]. За О. Скрипнюком, вони визначаються до-
сконалістю системи чинного конституційного законодав-
ства України, яке закріплює в Конституції і законах Украї-
ни основні інститути суспільства і держави [11, с. 48]. 

Нормативно-правові гарантії, за В. Погорілко, посіда-
ють  чільне місцем  серед  гарантій  конституційного  ладу. 
Пріоритетним при цьому є значення норм самої Консти-
туції, поряд з якою важлива роль у гарантуванні консти-
туційного ладу належить конституційному законодавству 
(законам  про  вибори,  референдуми,  політичні  партії  та 
громадські  організації,  органи  державної  влади  тощо),  а 
також іншим галузям законодавства, зокрема адміністра-
тивному,  кримінальному,  інформаційному,  митному,  вій-
ськовому тощо [4, с. 146-147].

Відштовхуючись  від  поділу  права  на  матеріальне  і 
процесуальне, логічним є поділ нормативно-правових га-
рантій  на  матеріальні  (принципи  конституційного  ладу, 
конституційно-правовий статус, права і обов’язки учасни-
ків  правовідносин,  уповноважених  забезпечувати  гаран-
тованість конституційного ладу, норми, які встановлюють 
юридичну відповідальність за порушення конституційно-
го  ладу)  та  процесуальні  (система  норм  конституційно-
го  та  інших  галузей права,  які  визначають  гарантування 
конституційного ладу як вид юридичного процесу) [11, с. 
49]. В. Кравченко виділяє екстраординарні засоби захисту 
конституційного ладу, наприклад, правові режими надзви-
чайного і воєнного станів [6, с. 104]. 

Отже, ця група гарантій представлена як певна система 
законодавства, що має чітку  ієрархічну структуру, в якій 
найвище місце посідає Конституція. При цьому, як норма-
тивно-правовий акт вищої юридичної сили Конституція є 
не лише основною гарантією стабільності конституційно-
го ладу, а й інваріантною умовою його існування. Всі інші 
закони  та  підзаконні  акти мають  бути  конституційними, 
тобто відповідати конституційним положенням. 

Разом з тим, фахівці акцентують увагу на тому, що за-
стосування Конституції іноді змушує сумніватися в тому, 
що  вона  дійсно  виконує  роль  гаранта,  її  чинна  редакція 
не містить інституту захисту засад конституційного ладу, 
норми ст. 17 є загальними і не конкретними. Виходячи з 
цього, О. Кушніренко обґрунтовує думку, що правові га-
рантії конституційного ладу України необхідно закріпити 
в спеціальній статті (статтях) Основного Закону. Крім ви-
значення самого поняття конституційного ладу та його за-
сад, вони мають вміщувати перелік суб’єктів, обов’язком 
яких  є  діяльність  з  гарантування  конституційного  ладу, 
опис відповідних функцій, компетенцій, повноважень [8]. 

Таким чином, сутність  і зміст четвертого компонента 
системи гарантування конституційного ладу України ста-
новлять  безпосередньо  нормативно-правові  гарантії  як 
сукупність норм чинного, передусім конституційного, за-
конодавства, що визначає способи, засоби, заходи, форми, 
процедури, здійснення яких і забезпечує стабільність і не-
порушність конституційного ладу, гарантує його.

До  прикладу  можна  навести  конституційні  положен-
ня щодо особливого юридичного захисту загальних засад 
як  об’єкта  системи  гарантування  конституційного  ладу. 
У ч. 1 ст. 156 Розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції 
України» Основного Закону передбачено особливий поря-
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док внесення змін усього до трьох розділів, одним з яких 
є Розділ І «Загальні засади». Крім того, що законопроект 
про внесення змін до цього розділу подається до Верхо-
вної Ради України Президентом України або не менш як 
двома  третинами  від  конституційного  складу  Верховної 
Ради України і, за умови його прийняття не менш як дво-
ма третинами від конституційного складу Верховної Ради 
України,  затверджується  всеукраїнським  референдумом, 
який  призначається  Президентом  України.  Більше  того, 
повторне  подання  законопроекту  про  внесення  змін  до 
цього розділу Конституції з одного й того самого питання, 
згідно з ч. 2 ст. 156 Конституції, можливе лише до Верхо-
вної Ради України наступного скликання [5].

Гарантування  конституційного  ладу,  як  вже  зазна-
чалося, повинно  і може  здійснюватися лише у контексті 
гарантування  самої Конституції. Важливою нормативно-
правовою гарантією конституційного ладу на цьому тлі є 
ст. 157 Основного Закону. Відповідно до її положень, Кон-
ституція України не може бути змінена, якщо зміни перед-
бачають скасування чи обмеження прав і свобод людини 
і  громадянина,  або  якщо  вони  спрямовані  на  ліквідацію 
незалежності чи на порушення територіальної цілісності 
України. Конституція України не може бути змінена в умо-
вах воєнного чи надзвичайного стану. Будь-які зміни кон-
ституційного ладу здійснюються не довільно, а у визначе-
них Конституцією і законами формах, наприклад, питання 
про зміну території України, згідно із ст. 73 Конституції, 
вирішується виключно всеукраїнським референдумом [5]. 

Останнім за місцем, але не за значенням, компонентом 
системи гарантування конституційного ладу України є ре-
зультат її функціонування. Його роль у цій системі полягає 
у тому, що він засвідчує ступінь її ефективності щодо за-
безпечення надійної охорони конституційного ладу. Якщо 
результат  показує  недостатню  ефективність  системи,  то, 
очевидно, доцільною є її перебудова, зміна змістового на-
повнення компонентів, наприклад, розширення компетен-
цій і повноважень суб’єктів гарантування, імплементація 
нових  засобів,  форм  їх  діяльності.  При  цьому,  важливо 

систематично  аналізувати  ступінь  досягнення  цього  ре-
зультату,  рівень  ефективності  діяльності  уповноваже-
них  суб’єктів.  Наразі  зазначимо,  якщо  такі  дослідження 
і  проводяться,  то,  переважно,  вони  стосуються  одного 
суб’єкта – Конституційного Суду України [2].

У  межах  системного  дослідження  гарантування  кон-
ституційного  ладу  України  та  його  засад  слід  акценту-
вати  на  тому,  що  всі  компоненти  відповідної  системи 
взаємопов’язані  і  взаємообумовлені. Вони не просто до-
даються одне до іншого, а інтегруються, унаслідок чого й 
досягається бажаний результат функціонування системи. 
Ієрархічно вищим компонентом у цій системі (як і в будь-
якій  іншій)  є  мета.  Вона  відіграє  системоутворювальну 
роль,  орієнтує  систему  на  виконання  її  функцій.  На  до-
сягнення мети підбирається адекватний комплекс засобів, 
способів,  форм  діяльності  із  забезпечення  стабільності 
конституційного ладу. Метою, як вже вказувалося, визна-
чається результат функціонування системи, а ступінь до-
сягнення мети свідчить про її ефективність. 

Отже,  встановлено, що  гарантування  конституційного 
ладу України та його засад не досліджувалося як система, 
хоча,  для  визначення  поняття  «гарантії  конституційного 
ладу» науковці й використовують відповідний термін. Реа-
лізація системного підходу дозволила обґрунтувати модель 
системи гарантування конституційного ладу України, ціліс-
ну структуру якої утворюють такі взаємопов’язані і взаємо-
обумовлені  компоненти,  як:  мета,  об’єкт,  суб’єкти  гаран-
тування,  безпосередньо  гарантії  (нормативно-правові)  та 
результат функціонування системи, який засвідчує ступінь 
досягнення мети, дозволяє встановити рівень ефективності 
системи. Стан суспільного і державного життя у цій моде-
лі постає як зовнішнє середовище системи, що впливає на 
неї позитивно або негативно посередництвом об’єктивних 
і суб’єктивних чинників. Перспективними у напрямку до-
слідження є питання встановлення ефективності функціо-
нування як системи гарантування загалом, так і відповідної 
діяльності її окремих суб’єктів, а також дієвості конкретних 
засобів і заходів з гарантування. 
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ПиТаННя ВНЕСкіВ ДО ВибОРЧих фОНДіВ 
ПіД ЧаС ПаРлаМЕНТСьких Та МіСцЕВих ВибОРіВ

QUESTIONS OF CONTRIBUTIONS TO ELECTION FUNDS 
DURING PARLIAMENTARY AND LOCAL ELECTIONS

Шеверєва В.Є.,
к.ю.н., доцент кафедри державного будівництва

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню таких надходжень до виборчих фондів, як добровільні внески фізичних і юридичних осіб; внески 
партій, місцевих організацій партій, кандидатів на виборні посади – суб’єктів виборчого процесу (власні кошти) під час парламентських та 
місцевих виборів. Проаналізовані останні зміни до законодавства щодо надходжень до виборчого фонду, обмежень за суб’єктами, часом 
та способами їх внесення, відповідальності за порушення порядку фінансової (матеріальної) підтримки та звітності. Cформульовані про-
позиції щодо вдосконалення порядку внесення та контролю за внесками до виборчих фондів.

Ключові слова: виборчий фонд, передвиборна агітація, добровільний внесок до виборчого фонду, власні кошти, фінансова (мате-
ріальна) підтримка, розпорядник коштів, фінансовий звіт. 

Статья посвящена исследованию таких поступлений в избирательные фонды, как добровольные взносы физических и юридических 
лиц; взносы партий, местных организаций партий, кандидатов на выборные должности – субъектов избирательного процесса (собствен-
ные средства) во время парламентских и местных выборов. Проанализированы последние изменения в законодательство относительно 
поступлений в избирательный фонд, ограничений по субъектам, времени и способам их внесения, ответственности за нарушение по-
рядка финансовой (материальной) поддержки и отчетности. Cформулированы предложения по совершенствованию порядка внесения 
и контроля за взносами в избирательные фонды.

Ключевые слова: избирательный фонд, предвыборная агитация, добровольный взнос в избирательный фонд, собственные сред-
ства, финансовая (материальная) поддержка, распорядитель средств, финансовый отчет.

The article is devoted to investigation of such income to election funds as voluntary contribution of individuals and legal entities, contributions 
of political parties and local parties’ organizations and elective candidates – election process subjects (personal funds) during parliamentary and 
local elections. The author has defined the electoral fund as an open one, according to the law, the partie’s or local partie’s organization or can-
didate’s bank account (accounts) for collecting funds on pre-election campaign. According to this abilities of an individual can be defined, and on 
parliamentary elections, abilities of legal entity as well, adhering to requirements of electoral legislation, in limits of maximum contribution to make 
a voluntary contribution to the electoral fund only in cash.

Attention is drawn to necessity of legislative definition of contribution to electoral fund not only in form of cash but also in material form, in-
cluding the opportunity of borrowing or taking a loan for electoral fund. The last changes in the legislation regarding receipts to the election fund, 
restrictions on subjects, time and ways of their introduction, responsibility for violation of the order of financial (material) support and reporting 
were analyzed. The author stressed practical problems of voluntary contributions to electoral funds in Ukraine that show low support of parties’ 
election campaigns by common citizens. The expert position of the Group of States against Corruption (GRECO) is highlighted; this concerns low 
quality of financial checks on election campaigns of parties and candidates.

Author emphasized the gaps, drawbacks and contradictions in legislation, that cause violations in citizen’s electoral rights and those involved 
in electoral process. During the analysis the suggestions on improvement of payment order and electoral funds contributions control were formu-
lated. The necessity of legislation harmonization is indicated what concerns national and local elections. 

Key words: election fund, pre-election campaign, voluntary contribution to election fund, own funds, financial (material) support, manager 
of means, financial report.

Питання фінансування виборчого процесу набувають 
актуальності у зв’язку із запровадженням державного фі-
нансування політичних партій та наявних в Україні про-
блем щодо прозорості фінансового механізму забезпечен-
ня проведення виборчого процесу, а тому і проблем щодо 
реалізації виборчих прав громадян. 

Дослідженням питання фінансування  виборчого про-
цесу  займалися  такі  українські  вчені,  як  Л.  І.  Адашис, 
О.  Ю.  Бусол,  В.  С.  Журавський,  Г.  Г.  Петришина-Дюг, 
Ю. Р. Шведа та ін. Останнім часом, переважно у 2015 р., 
були внесені  зміни до виборчих  законів,  Закону України 
«Про політичні партії в Україні», Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення щодо фінансового та мате-
ріально-технічного забезпечення підготовки і проведення 
виборів,  порушення  порядку  фінансової  (матеріальної) 
підтримки та звітності. Ці положення потребують науко-
вого  дослідження  та  рекомендацій щодо  вдосконалення, 
оскільки в деяких випадках вступають у суперечність між 
собою або є недоцільними і потребують нового формулю-
вання чи уточнення. 

Метою статті є дослідження таких надходжень до ви-
борчих  фондів,  як  добровільні  внески  фізичних  і  юри-
дичних осіб; внески партій, місцевих організацій партій, 
кандидатів на виборні посади – суб’єктів виборчого про-
цесу  (власні  кошти);  формування  пропозицій щодо  вдо-

сконалення  порядку  внесення  та  контролю  за  внесками 
до виборчих фондів під час парламентських та місцевих 
виборів. Науковий інтерес до порядку формування вибор-
чих фондів зумовлений потребами удосконалення фінан-
сового  забезпечення  підготовки  та  проведення  виборів, 
контролю за дотриманням вимог розрахунково-платіжної 
та фінансової дисципліни, а питання внесків до виборчо-
го фонду додатково ще – і відстеженням впливу на полі-
тичні партії,  кандидатів –  суб’єктів виборчого процесу  з 
боку третіх осіб,  як членів партії,  так  і ні. До того ж до 
цього часу відсутній прозорий і дієвий механізм контролю 
за фінансуванням виборчих кампаній не лише з боку гро-
мадськості, але і навіть виборчих комісій через брак часу, 
кількісного та якісного складу.

Відповідно до ч. 1 ст. 48 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» (далі – Закон про парламент-
ські вибори) [1], виборчий фонд партії, кандидати у депу-
тати від якої  зареєстровані в  загальнодержавному окрузі 
(далі – виборчий фонд партії), має один накопичувальний 
рахунок, на який надходять кошти для фінансування пе-
редвиборної агітації, а також поточні рахунки, з яких здій-
снюється фінансування витрат на передвиборну агітацію. 
Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному 
окрузі має один поточний рахунок, на який надходять ко-
шти для фінансування передвиборної агітації. Частина 1 
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ст. 70 Закону України «Про місцеві вибори» (далі – Закон 
про  місцеві  вибори)  [2]  містить  аналогічне  визначення 
щодо місцевої організації партії, кандидати у депутати від 
якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі. 

Таким  чином,  виборчий  фонд  можна  визначити  як 
відкритий,  відповідно  до  закону,  банківський  рахунок 
(рахунки)  політичної  партії  (місцевої  організації  партії, 
кандидата) для збору коштів на фінансування проведення 
передвиборної агітації.

Частина 1 ст. 50 Закону про парламентські вибори за-
значає, що виборчий фонд партії формується  за рахунок 
власних коштів партії, а також добровільних внесків осіб, 
які  згідно  із  Законом  України  «Про  політичні  партії  в 
Україні» [3], мають право здійснювати внески на підтрим-
ку партій;  виборчий фонд  кандидата  у  депутати  в  одно-
мандатному окрузі формується за рахунок власних коштів 
кандидата та добровільних внесків осіб, які згідно із Зако-
ном України «Про політичні партії в Україні» мають право 
здійснювати внески на підтримку партій.

Відповідно  до  ч.  2  ст.  50  цього  Закону,  добровіль-
ні внески особи до виборчого фонду партії, кандидата у 
депутати  в  одномандатному  окрузі,  висунутого  партією 
або шляхом самовисування, обмежуються розміром мак-
симального  внеску  на  підтримку  партії  протягом  року, 
встановленого  Законом України  «Про  політичні  партії  в 
Україні». Якщо фізична або юридична особа здійснює або 
може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї 
або кількох юридичних осіб (зокрема є кінцевим бенефіці-
арним власником (контролером) юридичної особи), то до-
бровільні внески від такої фізичної або юридичної особи 
і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском 
однієї особи і обмежуються розміром максимального вне-
ску на підтримку партії протягом року, встановленого За-
коном України «Про політичні партії в Україні».

Також  ця  стаття  Закону  про  парламентські  вибори 
містить заборону здійснювати добровільні внески до ви-
борчого фонду особам, які відповідно до Закону України 
«Про політичні партії в Україні» не мають права здійсню-
вати внески на підтримку партій.

З цього можна зробити висновок, що добровільні вне-
ски  до  виборчого  фонду  партії  чи  кандидата  у  народні 
депутати можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні 
особи.

Згідно з ч. 2 ст. 15 Закону України «Про політичні пар-
тії  в  Україні»,  загальний  розмір  (сума)  внеску  (внесків) 
на підтримку політичної партії  від  громадянина України 
протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот 
розмірів  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  на 
1 січня року, в якому здійснювалися внески. Частина 3 цієї 
статті  зазначає, що загальний розмір  (сума) внеску  (вне-
сків) на підтримку політичної партії від юридичної особи 
протягом  року  не  може  перевищувати  восьмисот  розмі-
рів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 
року, в якому здійснювалися внески.

Таке посилання на норми Закону України «Про полі-
тичні партії в Україні» є доцільним та сприяє практичному 
додержанню вимог виборчого законодавства щодо прозо-
рості, фінансової дисципліни, адже раніше, користуючись 
попередніми редакціями Закону, чітко розрізнити виборчу 
та  повсякденну  діяльність  політичних  партій  було  дуже 
важко або навіть неможливо. 

На  нашу  думку,  на  здійснення  грошового  внеску  на 
підтримку  політичної  партії  під  час  проведення  перед-
виборної агітації поширюються правила для внесків для 
здійснення  передвиборної  агітації  до  виборчого  фонду 
цієї  партії  на  виборах  народних  депутатів  та  необхідно 
враховувати обмеженість цього фонду певною грошовою 
сумою, а саме – не більше дев’яноста тисяч розмірів мі-
німальної заробітної плати. Обмежений і виборчий фонд 
кандидата у депутати в одномандатному окрузі – не біль-
ше чотирьох тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.

Суттєвою проблемою є те, що матеріальна підтримка 
виборчим  законодавством  не  передбачена,  до  виборчого 
фонду зараховуються лише грошові внески. У законодав-
стві склалася ситуація, коли Закон про парламентські ви-
бори відсилає до Закону України «Про політичні партії в 
Україні», однак до певних статей, на визначення «внеску» 
посилання відсутнє. Так, згідно з ч. 3 ст. 14 Закону України 
«Про політичні партії в Україні» внеском на підтримку по-
літичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, 
пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, 
будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового ха-
рактеру, у т. ч. членські внески членів політичної партії, 
спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності 
на підтримку політичної партії, товари, роботи, послуги, 
надані  або  отримані  безоплатно  чи  на  пільгових  умовах 
(за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або по-
дібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), … 
політичною партією,  її  зареєстрованою в установленому 
порядку місцевою  організацією,  пов’язаною  особою  по-
літичної  партії  чи  її  місцевої  організації,  висунутим  по-
літичною партією чи її місцевою організацією кандидатом 
на виборах народних депутатів України,  виборах Прези-
дента України, місцевих виборах (шляхом перерахування 
або переказування до виборчого фонду на відповідних ви-
борах). 

Хоча  у  визначенні  внеску  на  підтримку  політичної 
партії фігурує формулювання «шляхом перерахування або 
переказування до виборчого фонду на відповідних вибо-
рах», на це визначення відсутнє посилання у виборчому 
законодавстві, де він має назву «добровільний внесок осо-
би до виборчого фонду»,  і чітко зазначено, що він може 
здійснюватися лише в грошовій формі, як і власні кошти, 
які разом акумулюються на рахунку (рахунках) виборчого 
фонду. На наш погляд,  варто  розширити поняття  добро-
вільного внеску, включити до нього  і негрошові  (матері-
альні) внески у перерахуванні на грошовий еквівалент. За 
приклад можна взяти формулювання, наведене у ч. 5 ст. 15 
Закону України «Про політичні партії в Україні»: «Розмір 
(сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визнача-
ється на основі ринкової вартості ідентичних або подібних 
робіт,  товарів  та  послуг  на  відповідному  ринку  за мето-
дологією,  розробленою  та  затвердженою  Національним 
агентством  з питань  запобігання корупції  (далі  – НАЗК) 
за погодженням з центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної фінансової політи-
ки».  При  цьому  додавши,  що  будь-які  переваги,  пільги, 
спонсорство,  будь-які  інші  вигоди  нематеріального  або 
негрошового характеру обчислюються у грошовій сумі як 
різниця порівняно з ринковою вартістю у повному розмірі 
на такі товари чи послуги.

У  законодавстві  багатьох  європейських  країн  прямо 
закріплено положення про те, що вартість внеску визна-
чається  ринковими  цінами  на  аналогічні  товари,  роботи 
і послуги, що діяли на момент  здійснення внеску. Якщо 
товар, робота чи послуга надається на платній основі, але 
за ціною, нижчою за ринкову  (причому – лише визначе-
ному суб’єкту), вартість внеску складає різниця між від-
повідною ринковою ціною та сумою коштів, сплачених за 
товар, роботу чи послугу [4, с. 11].

На членські внески на користь партії також доцільно, 
враховуючи  досвід  зарубіжних  країн,  поширити  під  час 
виборчого  процесу  норми щодо  регулювання  добровіль-
них внесків до виборчого фонду, тому що, зрозуміло, що 
ці кошти можуть піти на передвиборну агітацію.

При зверненні до Закону про місцеві вибори зазначи-
мо, що місцева  організація  партії,  кандидати  в  депутати 
від  якої  зареєстровані  в  багатомандатному  виборчому 
окрузі, кандидат у депутати в одномандатному виборчому 
окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, місько-
го голови, старости можуть відкрити рахунок власного ви-
борчого фонду (ч. 1 ст. 70).
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Тому на  останніх місцевих  виборах 2015 р.  склалася 
ситуація, що далеко не всі відкрили виборчі рахунки, а ви-
трати на передвиборну агітацію проводили, хоча, як зазна-
чається у Законі про місцеві вибори, такі витрати повинні 
здійснюватися з виборчого фонду (ч. 6 ст. 54). Відсутність 
рахунку звільняє кандидата від обов’язку подавати фінан-
совий звіт, що є несприятливим для прозорості виборчих 
фінансів.

Частина 1 ст. 72 Закону про місцеві вибори вказує, що 
виборчий фонд місцевої організації партії, кандидати в де-
путати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчо-
му окрузі, формується за рахунок власних коштів місцевої 
організації партії, внесків кандидатів, включених до вибор-
чого списку кандидатів у депутати від цієї місцевої орга-
нізації партії, а також добровільних внесків фізичних осіб.

Виборчий фонд  кандидата  у  депутати  в  одномандат-
ному виборчому окрузі,  кандидата на посаду сільського, 
селищного, міського голови, старости, висунутого місце-
вою організацією партії формується за рахунок їх власних 
коштів, добровільних внесків фізичних осіб, а також за ра-
хунок коштів відповідної місцевої організації партії.

Отже,  можна  констатувати,  що  місцева  організація 
партії  може  залучати  до  свого  виборчого  фонду  вне-
ски кандидатів, включених до  її виборчого списку. Такої 
можливості в Законі про парламентські вибори не перед-
бачено, припускається, що кандидати можуть робити такі 
внески, але на загальних засадах, у якості добровільного 
внеску. Водночас  у  Законі  про місцеві  вибори  зазначено 
про розподіл надходжень до виборчих фондів залежно від 
того, як висунутий кандидат – шляхом самовисування чи 
місцевою організацією партії,  у  останньому випадку  він 
може використовувати кошти від такої місцевої організа-
ції партії, які надійдуть до його виборчого фонду. Заува-
жимо, що такі кошти, як і внески кандидатів, включених 
до виборчого списку місцевої організації партії, не підля-
гають обмеженню за розміром.

Крім цього, варто зазначити, що виборчий фонд не об-
межений певним розміром. Щодо розміру добровільного 
внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду 
на місцевих виборах, то він не може перевищувати десяти 
розмірів мінімальної заробітної плати (ч. 2 ст. 72 Закону).

Отже, на місцевих виборах добровільні внески до ви-
борчих фондів можуть здійснювати лише фізичні особи. 

Частина 3 ст. 72 Закону про місцеві вибори окреслює, 
кому  забороняється  робити  добровільні  внески  до  ви-
борчого  фонду:  іноземцям  та  особам  без  громадянства; 
анонімним  жертводавцям  (без  зазначення  у  платіжному 
документі відомостей, передбачених ч. 4 цієї статті, а це – 
прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за 
наявності), дата народження та адреса місця проживання 
громадянина за умови подання громадянином документа, 
передбаченого ч. 2 ст. 3 Закону (це – паспорт чи тимчасове 
посвідчення громадянина України).

Якщо порівняти  з  обмеженнями,  які  вказані  в  Законі 
України «Про політичні партії», на які посилається Закон 
про  парламентські  вибори,  то  у  ньому  серед  громадян, 
яким  не  допускається  здійснення  внесків  на  підтримку 
політичних  партій,  є  громадяни,  які  не  досягли  18-річ-
ного  віку,  громадяни України,  яких  судом  визнано  неді-
єздатними,  а  також  анонімні  особи  або під  псевдонімом 
(п. 5 ч. 1 ст. 15). Варто зазначити, що таке формулювання 
є більш вдалим, оскільки згідно виборчого законодавства 
України не мають права голосу громадяни, визнані судом 
недієздатним; які не досягли 18-річного віку. Також в цьо-
му Законі (ч. 1 ст. 15) містяться ще інші обмеження щодо 
фізичних та юридичних осіб, наприклад, які мають подат-
ковий борг; з якими укладено договір про закупівлю робіт, 
товарів  чи послуг  для  забезпечення потреб  держави  або 
територіальної громади. 

Згідно п. 2 ч. 4 ст. 50 Закону про парламентські вибори, 
у платіжному документі, що подається до установи банку 

України або відділення зв’язку громадянином України для 
здійснення  внеску  до  виборчого  фонду,  обов’язково  за-
значаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки 
платника  податків,  розмір  (сума)  внеску.  Посилання  на 
відомості, що заносяться до платіжного документу юри-
дичної  особи,  не містяться. На нашу думку,  варто допо-
внити  цю  статтю  посиланням  на  відомості,  які  повинні 
міститися  у  документі  щодо  внеску  від  юридичної  осо-
би, а це – найменування, місцезнаходження, код за Єди-
ним  державним  реєстром  юридичних  осіб  та  фізичних 
осіб  –  підприємців,  а  також  прізвище,  ім’я,  по  батькові, 
дата народження, місце проживання, реєстраційний номер 
облікової  картки  платника  податків  громадянина,  який 
безпосередньо здійснює такий внесок від імені юридичної 
особи та документ, що підтверджує її можливість діяти від 
імені юридичної особи.

Далі  ч.  5  ст.  50  цього  Закону  зазначено,  що  добро-
вільний  внесок  перераховується  установою  банку  або 
переказується  відділенням  зв’язку  на  накопичувальний 
рахунок виборчого фонду партії або на поточний рахунок 
кандидата у депутати в одномандатному окрузі не пізніше 
наступного  робочого  дня  з  дня  отримання  відповідного 
платіжного  документа.  Загальний  строк  безготівкового 
перерахування внеску на відповідний рахунок виборчого 
фонду  не  повинен  перевищувати  двох  банківських  днів. 
У Законі про місцеві вибори міститься аналогічна норма, 
тільки в рамках одного банківського дня (ч. 5 ст. 72).

Водночас ч. 6 ст. 50 Закону про парламентські вибори 
вказує, що розпорядник відповідного рахунку виборчого 
фонду має право відмовитися від внеску, про що він подає 
відповідну заяву та платіжний документ до установи бан-
ку, в якій відкрито відповідний рахунок виборчого фонду. 
Такий добровільний внесок повертається особі за рахунок 
її добровільного внеску, а в разі неможливості повернен-
ня – перераховується до державного бюджету. Таким чи-
ном, прийняття добровільного внеску від особи є правом 
партії,  кандидата  у  народні  депутати. Аналогічна  норма 
міститься у Законі про місцеві вибори щодо зарахування 
у  разі  неможливості  повернення  до  бюджету  Автоном-
ної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету  
(ч. 6 ст. 72).

Крім цього, ч.  7  ст.  50 Закону про парламентські  ви-
бори  підкреслює, що  розпорядник  відповідного  рахунку 
виборчого  фонду  зобов’язаний  відмовитися  від  внеску 
особи, яка відповідно до цього Закону не має права здій-
снювати  такий  внесок,  або  якщо  розмір  добровільного 
внеску перевищує розмір, визначений ч. 2 цієї статті, про-
тягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо. 
На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з 
цих причин установа банку,  в  якій відкрито відповідний 
рахунок  виборчого фонду,  перераховує  такий  добровіль-
ний внесок до державного бюджету. 

На  наш  погляд,  такий  підхід  законодавця  жорсткий, 
хоча  стимулює особу, що  здійснює добровільний внесок 
до дотримання законодавства. 

Одночасно є ч. 4 ст. 50 цього Закону, де зазначено, що 
установа банку або відділення зв’язку не приймає добро-
вільний  внесок  до  виборчого фонду, що перевищує  роз-
мір, встановлений ч. 2 цієї статті, та/або від особи, яка не 
подала заяву про відсутність обставин, передбачених чч. 
1-3 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Украї-
ні», наявність яких є підставою для відмови у прийнятті 
платіжного  документа  на  здійснення  грошового  внеску. 
Як  раз  у  ч.  2,  3  вищевказаної  ст.  15  йдеться  про макси-
мальний  розмір  внеску.  Тобто  особа  повинна  власноруч 
підтвердити у  заяві, що внесок не перевищує допустимі 
межі, а установа банку ще додатково це перевірити. Така 
заява подається за формою, затвердженою НАЗК.

У Законі про місцеві вибори посилання на Закон Украї-
ни «Про політичні партії в Україні» відсутнє. Крім цього в 
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ч. 6 ст. 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» 
щодо такої заяви особи до платіжного документу на здій-
снення грошового внеску на підтримку політичної партії 
йдеться про політичну партію, а не про місцеву організа-
цію партії, як у Законі про місцеві вибори. Хоча у загаль-
ному визначенні внеску, яке наводилося вище, місцева ор-
ганізація партії фігурує.

І перевірка згідно з ч. 7 ст. 72 Закону про місцеві ви-
бори  здійснюється  лише  розпорядником  відповідного 
рахунку  виборчого  фонду.  Тут  встановлюється  більш 
поміркований підхід щодо повернення внеску у разі по-
рушення вимог щодо максимального розміру. Так, у разі 
надходження  від  фізичної  особи  добровільного  внеску 
у розмірі, що перевищує розмір,  встановлений ч. 2 цієї 
статті, сума, на яку внесок перевищує встановлений роз-
мір внеску, на підставі  відповідної  заяви  та платіжного 
документа, поданих розпорядником відповідного рахун-
ку  виборчого  фонду,  повертається  установою  банку,  в 
якій відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок по-
вертається фізичній особі за рахунок коштів добровіль-
ного  внеску,  а  в  разі  неможливості  такого  повернення 
зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим 
чи відповідного місцевого бюджету. Отже, такий внесок 
залишається у виборчому фонді, за винятком надлишку, 
що  повертається  фізичній  особі  (такий  же  підхід  вста-
новлений у ч. 7 ст. 43 Закону України «Про вибори Пре-
зидента України»),  а не перераховується у повному об-
сязі до державного бюджету. 

І тільки у разі, якщо фізична особа не мала права ро-
бити такий внесок, то він на підставі заяви розпорядника 
виборчого фонду, який зобов’язаний відмовитися від тако-
го внеску, перераховується до бюджету Автономної Респу-
бліки Крим чи відповідного місцевого бюджету (ч. 8 ст. 72 
Закону про місцеві вибори).

Ми  можемо  спостерігати  диференційований  підхід 
цих  двох  виборчих  Законів  у  разі  перевищення  розміру 
добровільного внеску та однаковий – у разі надходження 
від особи, яка не мала права його вносити.

Також, відповідно до ч. 12 ст. 72 Закону про місцеві ви-
бори, добровільні внески, що надійшли до виборчого фон-
ду пізніше, ніж за день до дня голосування (дня повтор-
ного голосування), перераховуються установою банку до 
відповідного бюджету. Тут навпаки простежується більш 
жорсткий підхід, порівняно із Законом про парламентські 
вибори, відповідно до ч.ч. 12, 15 ст. 50 якого внески, що 
надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду 
партії пізніше, ніж за день до дня голосування, щодо кан-
дидатів у народні депутати в одномандатних округах, що 
надійшли до виборчого фонду після дня голосування (піс-
ля дня повторного голосування), повертаються установою 
банку відповідній особі за рахунок коштів її добровільно-
го внеску, а в разі неможливості повернення перерахову-
ються  до  державного  бюджету.  Тобто  у  разі  можливості 
добровільний  внесок  буде перерахованій  особі,  яка його 
внесла.

Підтримуємо підхід, застосований у Законі про парла-
ментські вибори, та пропонуємо його поширити на Закон 
про місцеві вибори.

Відповідно до ч.  1  ст.  72 Закону про місцеві  вибори, 
власні кошти місцевої організації партії, кандидата в депу-
тати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського 
голови, старости, які перераховуються на рахунок вибор-
чого фонду, не підлягають обмеженням  за  сумою  і  кіль-
кістю перерахувань. Не обмеженим є  і розмір виборчого 
фонду.

У Законі про парламентські вибори відсутнє положення 
про те, що власні кошти політичної партії, кандидата у на-
родні депутати не підлягають обмеженню. На нашу думку, 
це презюмується. Однак фактично вони підлягають обме-
женню у зв’язку з обмеженням виборчого фонду. Також пар-
тіям та кандидатам у народні депутати – суб’єктам вибор-

чого процесу вигідніше «дозувати» перерахування власних 
коштів  до  виборчого  фонду,  оскільки  якщо  вони  внесуть 
власні кошти у повному обсязі відразу, а потім до виборчого 
фонду надійдуть добровільні внески понад максимальний 
розмір виборчого фонду, то сума останніх внесків, що пере-
вищує допустимий розмір фонду, буде перерахована до дер-
жавного бюджету. Такий випадок у  законодавстві не про-
писаний, але таке припущення можливе, якщо застосувати 
аналогію з розміром добровільного внеску, який перевищує 
допустимий  розмір  такого  внеску. Отже,  у  такому  випад-
ку партія чи кандидати можуть позбавитися добровільних 
внесків і витрачати замість них власні кошти.

До того ж ч. 13 ст. 50 Закону про парламентські вибори 
зазначено: «Кошти виборчого фонду, не використані кан-
дидатом у депутати  в  одномандатному окрузі,  у  триден-
ний строк з дня офіційного оприлюднення результатів ви-
борів депутата в одномандатному окрузі перераховуються 
установою банку відповідному кандидату:

1) у повному обсязі – якщо сума коштів, не викорис-
таних  кандидатом  у  депутати  в  одномандатному  окрузі, 
не  перевищує  суму  коштів,  внесених  ним  до  виборчого 
фонду;

2) у розмірі суми коштів, внесених ним до виборчого 
фонду, – якщо сума коштів, не використаних кандидатом 
у депутати в одномандатному окрузі, перевищує суму ко-
штів,  внесених  ним  до  виборчого фонду.  Кошти,  які  за-
лишилися після перерахування кандидату у депутати в од-
номандатному окрузі, в той самий строк перераховуються 
установою банку до державного бюджету». 

З цього можна зробити висновок, що спочатку на про-
ведення передвиборної агітації кандидата з його виборчо-
го фонду витрачаються  грошові кошти від добровільних 
внесків осіб, а вже потім його власні кошти. У разі, якщо 
його  витрати  не  перебільшать  загальну  суму  добровіль-
них внесків, то надлишок добровільних внесків буде пе-
рерахований до державного бюджету, а йому повернеться 
весь розмір власних коштів, що він вносив. А якщо пере-
більшать, то він отримає лише кошти, що залишилися на 
рахунку виборчого фонду. Щодо виборчого фонду партії, 
то такої  градації коштів немає: невикористані кошти ви-
борчого фонду партії перераховуються на банківський ра-
хунок партії при прийнятті такого рішення керівним орга-
ном партії або до державного бюджету, якщо таке рішення 
не було прийнято в певний строк.

Якщо  звернутись  до  відповідальності,  то  порушення 
встановленого  законом  порядку  надання  або  отримання 
внеску на підтримку політичної  партії,  порушення  вста-
новленого  порядку  надання  або  отримання  державного 
фінансування  статутної  діяльності  політичної  партії,  а 
так само порушення встановленого  законом порядку на-
дання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки 
для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукра-
їнського  або місцевого  референдуму –  тягнуть  за  собою 
накладення штрафу на громадян від 70 до 100 неоподат-
ковуваних  мінімумів  доходів  громадян  і  на  посадових 
осіб – від 100 до 130 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку полі-
тичної партії, наданої або отриманої з порушенням закону 
(ст. 21215 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення (далі – КпАП України)) [5]. 

Ми вважаємо, що формулювання «надання або отри-
мання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснен-
ня передвиборної агітації» є більш широким і охоплює як 
надання або отримання добровільного внеску до виборчо-
го фонду, тільки з якого можливе фінансування передви-
борної  агітації,  так  і  надання  чи  отримання  внеску  осо-
бою поза виборчим фондом, останній варіант автоматично 
буде порушенням законодавства, а перший – лише у разі 
порушення порядку. 

Ситуація на місцевих виборах ускладнюється тим, що 
виборчий  фонд  може  не  створюватися.  Якщо  виборчий 
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фонд не буде утворений, то, на наш погляд, будь-яка під-
тримка з боку третіх осіб буде порушенням.

Щодо парламентських виборів, то внески можуть ро-
бити  і юридичні  особи,  а  в цій  статті йшлося виключно 
про громадян, з 2015 р. відповідальність поширилася і на 
посадових осіб, чим ситуація поліпшилась, адже надання 
або  отримання підтримки для  здійснення передвиборної 
агітації  може  здійснюватися  посадовими  особами  юри-
дичних осіб.

Звернемо ще раз увагу на те, що матеріальна підтрим-
ка виборчим законодавством не передбачена, вище запро-
поновано розширити поняття внеску. 

Якщо  перейти  до  кримінальної  відповідальності  за 
такі порушення, то у ч. 2 ст. 1591 Кримінального кодексу 
України [6] застосовується таке формулювання – «умисне 
надання  фінансової  (матеріальної)  підтримки  для  здій-
снення передвиборної агітації… фізичною особою або від 
імені юридичної особи у великому розмірі чи особою, яка 
не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не 
має на те права…, а так само умисне отримання у великому 
розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні 
передвиборної агітації … від особи, яка не має права на-
давати таку … підтримку». Частина 4 цієї статті всказує 
на такі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, 
організованою групою або поєднані з вимаганням внеску 
чи фінансової  (матеріальної)  підтримки у  здійсненні пе-
редвиборної агітації. Тут чітко вказується на можливість 
здійснення внеску юридичною особою.

Щодо  проблем  юридичної  відповідальності,  можна 
додати, що санкції не диференціюються залежно від того, 
про які  вибори йдеться,  а  тому національні вибори при-
рівнюються до місцевих, підтримка партії (місцевої орга-
нізації партії) – до підтримки кандидатів в одномандатних 
округах. Це, звичайно, є недоречним та потребує зміни.

За  даними  спостереження  ВГО  «Комітет  виборців 
України»,  у  виборчих  комісій  немає  єдиного  підходу  до 
оприлюднення інформації про осіб, що здійснили добро-
вільні внески. Така ситуація є несприятливою для прове-
дення громадського моніторингу та прозорості виборчих 
фінансів.

У  той же  час,  персональні  дані  громадян, що  зроби-
ли  внески  на  підтримку  кандидатів,  залишаються  неза-
хищеними. У разі публікації  звітів у відкритому доступі 
ці дані можуть бути використані для тиску на громадян,  
що може  заважати  вільній  підтримці  громадянами  своїх 
кандидатів [7].

Це трапляється, оскільки ч. 10 ст. 71 Закону про місце-
ві вибори містить лише загальне положення: «Відомості 
проміжних та остаточних фінансових звітів оприлюдню-
ються  територіальною  виборчою  комісією  (далі  –  ТВК) 
протягом двох днів з дня їх отримання у місцевих друко-
ваних засобах масової інформації або в інший, визначений 
нею спосіб».

У  Законі  про  парламентські  вибори  це  набуло  кон-
кретизації. Так,  згідно аналізу ч. 6 ст. 49 цього Закону у 
фінансових  звітах,  наданих  розпорядниками  коштів  ра-
хунків виборчих фондів, обов’язковому оприлюдненню на 
офіційних веб-сайтах партій  (за наявності), Центральної 
виборчої комісії  (далі – ЦВК), НАЗК підлягають прізви-
ще, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи. 
Інші відомості про фізичну особу, віднесені до інформації 
з обмеженим доступом, оприлюдненню не підлягають.

На нашу думку, таку конкретизацію необхідно вклю-
чити і в Закон про місцеві вибори, окрім місця проживан-
ня фізичної особи, тим паче, що згідно ч. 7 ст. 71 Закону 
про місцеві вибори, розпорядник рахунку виборчого фон-
ду надає  інформацію до відповідної ТВК про особу,  яка 
здійснила внесок, із зазначенням лише прізвища, імені, по 
батькові. Відомості про місце проживання фізичної особи 
пропонуємо виключити і з Закону про парламентські ви-
бори задля захисту таких виборців.

Також ч. 8 ст. 71 Закону про місцеві вибори вказує, що 
аналіз фінансових звітів здійснює ТВК. У разі виявлення 
в ході  аналізу фінансових  звітів ознак порушення вимог 
цього  Закону,  ТВК  повідомляє  про  це  відповідні  право-
охоронні органи для перевірки і реагування відповідно до 
закону.

Про те, що повинен публікуватися аналіз звітів не за-
значено.

Щодо  Закону  про  парламентські  вибори,  то,  згідно 
ч. 7 ст. 49, ЦВК оприлюднює на своєму офіційному веб-
сайті аналіз фінансових звітів.

Вважаємо, що включення такої норми до Закону про 
місцеві вибори також є необхідним, оскільки це допоможе 
контролю громадськості за такими звітами.

До того ж у Законі про місцеві вибори не  згадується 
про НАЗК,  як у Законі про парламентські  вибори, отже, 
положення про те, що цей орган здійснює контроль за ви-
борчими фондами поряд з виборчими комісіями тощо, ба-
жано включити до Закону.

Є  пропозиція  встановити,  що  громадяни,  які  вносять 
добровільні внески, повинні бути суб’єктами подання де-
кларацій про доходи. З іншого боку, наразі немає механізму 
перевірки  відповідності  доходів  самих  кандидатів  їх  вне-
скам до  власного  виборчого фонду. Внесок, що дорівнює 
або перевищує річний дохід кандидата, не є порушенням.

Кандидати повинні подавати декларації про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, 
що передує року початку виборчого процесу, які оприлюд-
нюються відповідними виборчими комісіями за винятком 
інформації, що є конфіденційною, при цьому щодо вибо-
рів народних депутатів – на офіційному веб-сайті ЦВК, а 
щодо місцевих виборів – ТВК у визначений нею спосіб. 
Зазначено, що помилки  і  неточності,  виявлені  в  поданій 
декларації, підлягають виправленню і не є підставою для 
відмови в реєстрації кандидатів (ст. 57 Закону про парла-
ментські вибори та ст. 45 Закону про місцеві вибори). 

За результатами моніторингу ВГО «Комітет виборців 
України», ТВК переважно не публікують декларації канди-
датів або здійснюють це у спосіб, несприятливий для гро-
мадського контролю. Також відповідно до вищезазначено-
го формулювання складається враження необов’язковості 
подання  повної  та  достовірної  інформації  кандидатами, 
що не на користь фінансовій дисципліні кандидатів.

Більшість ТВК формально підходить до оприлюднен-
ня проміжних фінансових звітів, здебільшого розміщують 
на дошці оголошень ТВК або друкують в одному періо-
дичному  виданні.  Комітет  виборців  України  рекомендує 
Верховній Раді України сформулювати зобов’язання ТВК 
публікувати у відкритому доступі на своїх сайтах чи сай-
тах  міських  рад  всю  фінансову  документацію  суб’єктів 
виборчого  процесу:  інформацію  про  відкриття  рахунків, 
декларації про доходи, фінансові звіти [8].

Варто зазначити, що порушення встановленого поряд-
ку або строків подання фінансового звіту про надходження 
і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної 
партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру або подання фінансового звіту, оформлено-
го з порушенням встановлених вимог, – тягнуть за собою 
накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян (ст. 21221 КпАП України). Ко-
декс доповнено цією статтею у 2015 р.

До інших проблем власних коштів як складової вибор-
чого фонду, то сюди можна віднести залишення поза ува-
гою законодавця можливості отримання позик та кредитів 
до виборчих фондів. 

Оскільки можливість  кандидата  чи партії  –  суб’єктів 
виборчого  процесу  отримувати  позики  чи  кредити  ніяк 
не регулюється, у них можуть виникати значні фінансові 
зобов’язання перед третіми сторонами, які роблять внески 
до їх виборчих фондів, в обмін на політичну підтримку у 
разі приходу до влади. Така  інформація  залишається не-
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розкритою. З іншого боку, виникає можливість боргу пе-
ред банками.

Як зазначається у Звіті GRECO, отримання позик по-
літичними партіями не забороняється та окремо не регла-
ментується,  представники  влади  зауважують, що  тут  діє 
загальне банківське законодавство. Надана рекомендація, 
що позики можуть використовуватися у фінансуванні пе-
редвиборної агітації, тільки якщо їх переказано до відпо-
відного виборчого фонду. Пропонується чітко визначити 
і регламентувати пожертви, у т. ч. опосередковані, як-то: 
внески в натуральній формі, оцінені за ринковою вартіс-
тю,  позики  та  інші  дозволені  джерела фінансування  по-
літичних партій, та забезпечити, щоб членські внески не 
використовувалися  як  засіб  обійти  правила,  встановлені 
для пожертв (п. 82).

У п.  86  також наголошується, що  інформація,  зібрана 
Групою оцінювання GRECO, явно свідчить про те, що фі-
нансовий нагляд  з  боку  виборчих  комісій, може,  й  відпо-
відає  стандартам бухгалтерського  обліку,  але  в  цілому не 
дозволяє дізнатися, чи фінансувалася виборча кампанія  із 
незадекларованих джерел, зокрема шляхом готівкових по-
жертв, внесків у натуральній формі та пожертв, що переви-
щують законні ліміти. Той факт, що на сьогоднішній день у 
процесі цих перевірок не було виявлено жодних порушень і 
не застосовано жодних санкцій проти партій чи кандидатів, 
є сам по собі дуже красномовним у цьому відношенні.

Щодо відповідальності, у п. 92 зазначено про необхід-
ність впровадження достатньо тривалих строків давності 
притягнення до відповідальності за правопорушення – як 
існуючі, так і ті, що будуть запроваджені у майбутньому, – 
проти встановленого порядку політичного фінансування. 
Нинішнє обмеження в часі, особливо стосовно адміністра-
тивних правопорушень у цій сфері (всього два місяці від 
дати вчинення (або від дати виявлення, якщо порушення 
триває)), є вкрай коротким, враховуючи необхідність здій-
снення нагляду за політичним (передвиборним) фінансу-
ванням і складність розслідування таких порушень [9]. 

Рекомендації GRECO увійшли до Закону України «Про 
засади державної антикорупційної політики в Україні (Ан-
тикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», який визна-
чає першочергові заходи із запобігання та протидії коруп-
ції, у т. ч. у сфері фінансування виборчих кампаній [10].

У  Звіті  Громадянської  мережі  ОПОРА  за  березень 
2015 р. певні моменти заслуговують на увагу. Як зазначе-
но, традиційно, офіційні цифри добровільних внесків не 
відображають реального рівня фінансової підтримки пар-
тій громадянами. На практиці левова частка добровільних 
пожертв до виборчого фонду вноситься самими партійця-
ми на вимогу чи з ініціативи партії. Це підкреслюється аб-
солютно однаковими сумами внесків. Деякі партії, серед 
них  і  лідери виборчих перегонів,  задекларували нульову 
частку добровільних внесків у виборчому фонді.

Джерела походження «власних коштів» партії не роз-
кривають, і очевидно саме в цьому проявляється їхня за-
лежність  від  приватного  фінансування  з  боку  великого 
бізнесу. У щорічних фінансових звітах партій про доходи, 
видатки  та  майновий  стан  ця  інформації  відсутня.  Зре-
штою доступ  громадян  до  таких  звітів  є  обмеженим,  бо 
партії публікують їх нерегулярно і переважно в партійних 
друкованих виданнях, а не на власних веб-сайтах. Так, ак-
туальні фінансові звіти (за 2014 р.) партій, які потрапили 
до Парламенту, досі не оприлюднені.

Також  ЦВК  оприлюднила  лише  консолідовані  звіти 
про  надходження  і  витрачання  коштів  виборчих  фондів 
без  детальних  пояснень.  Практика ЦВК щодо  оприлюд-
нення відомостей про виборчі фонди партій розходиться з 
Рекомендаціями GRECO в рамках Третього Раунду оціню-
вання щодо України, яка вважає недостатнім відображен-
ня у фінансовій звітності лише загальних сум надходжень 
та  витрат,  оскільки  виборці  в  такий  спосіб  позбавлені 
можливості отримати значущу інформацію [11].

Отже, можемо спостерігати порушення ч. 7 ст. 49 За-
кону про парламентські вибори, де ЦВК оприлюднює на 
своєму офіційному веб-сайті аналіз проміжних та остаточ-
них фінансових звітів про надходження та використання 
коштів виборчого фонду.

Також  зазначається,  що  більшість  внесків  складає 
149 тис. грн., тобто не перевищує саме 150 тис. грн.

Така  ситуація  склалася,  оскільки,  відповідно  до 
Роз’яснення Національного банку України, фінансова опе-
рація підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу в 
разі зарахування на рахунок готівкових коштів у сумі, що 
дорівнює чи перевищує 150 тис. грн., або дорівнює чи пе-
ревищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 тис. 
грн. (далі – сума 150 тис. грн. і більше), з подальшим пе-
рерахуванням коштів на суму 150 тис. грн. і більше того 
самого або наступного операційного дня іншій особі (не-
визначеному  колу  осіб).  У  такому  випадку  інформація 
щодо перших двох (відповідно до хронології зарахувань) 
фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на 
рахунок клієнта підлягає внесенню до Реєстру фінансових 
операцій [12].

Моніторинг  здійснює  Державна  служба  фінансового 
моніторингу України.

З  цього  можна  припустити,  що  такі  внески  роблять 
підставні особи, яким перерахували кошти особи, які за-
цікавлені у представленні в політичних колах своїх інтер-
есів  та  мають  домовленості  з  партіями  та  кандидатами, 
а не рядові виборці. І ці підставні особи того самого або 
наступного операційного дня внесли такі кошти до вибор-
чого фонду, але для того, щоб їх не занесли до Реєстру фі-
нансових операцій, вони перераховують кошти на суму до 
150 тис. грн., частіше 149 тис. грн. Тут стане корисною ре-
комендація про те, що громадяни, які вносять добровільні 
внески повинні бути суб’єктами подання декларацій про 
доходи. Крім цього, на наш погляд, варто ввести норму, у 
якій зазначити, що під час виборчого процесу може під-
лягати відстеженню рух коштів на рахунках фізичної чи 
юридичної особи, яка здійснює добровільний внесок. Та-
кож є пропозиція контролювати кількість внесків від од-
нієї особи та застосувати певні обмеження щодо цього, а 
саме загальної суми внеску від однієї особи, оскільки вона 
може здійснювати добровільні внески декілька разів, що 
загалом перевищать розмір максимального внеску.

Для прикладу, у США враховується баланс між інди-
відуальними  пожертвами  та  великими  пожертвами  від 
богатих спонсорів при визначенні більш сильних канди-
датів. Мабуть тому, що виборці бачать, яка підтримка від 
широкого  загалу. До  того ж  у США поширені  індивіду-
альні  пожертви,  приходять  постійні  листівки  пітримати 
кандидатів  чи партії  з  реквізитами,  куди перераховувати 
кошти тощо, тому для виборців – це звична справа – брати 
активну участь у виборчому процесі. В Україні практика 
фінансової  підтримки  звичайними  виборцями  не  поши-
рена.  Тут  можна  навести  висловлювання  сенатора  Пола  
Уелстоуна із запису Конгресу 06 березня 1997 р.: «Ми про-
довжуємо витрачати все більше і більше грошей на кожен 
цикл виборів, а участь зменшується, зменшується ... Якщо 
ми хочемо, щоб люди принаймні мали більшу впевненість 
у політичному процесі, ніж  зараз,  якщо ми хочемо, щоб 
люди вірили в нас, якщо ми хочемо, щоб люди вірили в 
законодавство, яке ми приймаємо, що є результатом цього 
процесу,  тоді люди повинні вірити в те, що у політиці у 
Вашингтоні, округ Колумбія, не переважають великі гро-
ші. Людям треба вірити, що їм належить Конгрес, що їм 
належить Капітолій, що усі ми, демократи та республікан-
ці, їм належимо» [13, с. 132].

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про політичні 
партії в Україні» від 08 жовтня 2015 р. № 731-VІІІ фінан-
сова звітність стала більш контрольованою. Так, грошові 
внески на користь політичної партії, місцевої організації 
політичної  партії,  яка  в  установленому  порядку  набула 
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статусу юридичної особи, здійснюються через банківські 
операції. 

Тільки-но у 2017 р. з’явилися прецеденти притягнен-
ня до адміністративної відповідальності уповноваженого 
представника політичної партії за ст. 21215 КпАП України 
(а  саме  –  за  порушення  встановленого  законом  порядку 
надання  або  отримання  внеску  на  підтримку  політичної 
партії),  та  піддання  стягненню  у  виді  штрафу  в  розмірі  
100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що ста-
новить 1700 грн., з конфіскацією суми внесків на підтрим-
ку політичної партії у розмірі 468946, 50 грн. Порушення 
було виявлено під час аналізу звіту політичної партії, по-
даного до НАЗК [14].

Щодо  громадян,  які  здійснили  внески  на  підтримку 
цієї партії  з порушенням порядку, справи були закриті у 
зв’язку із закінченням строків накладення адміністратив-
ного стягнення (наприклад, Постанова Вінницького місь-
кого  суду  [15])  або  повернуті  НАЗК  для  дооформлення, 
оскільки не зазначено місце народження, місце реєстрації, 
місце роботи та посада особи, відносно якої складено про-
токол, та вона не була присутня при складанні протоколу 
(наприклад, Постанова Голосіївського районного суду м. 
Києва [16]).

Отже,  можна  спостерігати  те,  на що  робила  наголос 
GRECO  у  своїй  рекомендації  щодо  збільшення  строків 
давності накладення адміністративних стягнень.

Як зазначалося, зі змінами до цієї статті КпАП Укра-
їни з’явилася відповідальність і для посадових осіб. Це є 
актуальним, оскільки внески на парламентських виборах 
можуть вносити і посадові особи юридичних осіб та отри-
мувати посадові особи партій (наприклад, керівники пар-
тійних організацій партій).

Інша  судова  справа  розглянута  у  зв’язку  з  отриман-
ням  внеску  керівником  партійної  організації  партії  від 
юридичної особи, яка відповідно до закону не має права 
здійснювати такий внесок через те, що одним з кінцевих 
бенефіціарних власників є іноземець [17].

Можна сподіватися, що механізм контролю за внеска-
ми під час виборчого процесу поліпшиться і буде мати не-
упереджений,  об’єктивний  характер щодо  всіх  партій  та 
кандидатів – суб’єктів виборчого процесу.

Підсумовуючи  вищевикладене,  підкреслимо  необхід-
ність гармонізувати законодавство з урахуванням зазначе-
них пропозицій задля створення більш цілісних і простих 
законодавчих рамок. Насамперед, вважаємо за необхідне 
законодавчо  визначити  поняття  добровільного  внеску, 
внеску  партії,  місцевої  організації  партії,  кандидатів  на 
виборні  посади  –  суб’єктів  виборчого  процесу  (власних 
коштів), його грошову і матеріальну форму (у т. ч. переваг 
матеріального  характеру),  можливість  залучення  позики 
чи кредиту до виборчого фонду. У виборчому законодав-
стві слід передбачити можливість здійснення юридични-
ми  особами  внесків  до  виборчих фондів  не  лише на  за-
гальнодержавних, але і на місцевих виборах. 

Проблеми фінансування виборчих кампаній існують у 
всіх державах, оскільки кандидати та партії завжди шука-
ють можливості залучення додаткових ресурсів, на вико-
ристання яких не розповсюджені заборони та обмеження. 
Нагальною є проблема фінансової (матеріальної) підтрим-
ки від фізичних та юридичних осіб – пожертводавців в об-
мін на політичне сприяння у майбутньому. 

Тому  необхідно  приділити  увагу  не  лише  правовому 
регулюванню,  але  й  практичному  застосуванню норм  та 
наявності  достатніх  повноважень  у  органів  контролю  з 
розслідування та застосування санкцій. 

Відтак  питання щодо  сутності,  порядку  формуван-
ня  та  використання  виборчого фонду,  фінансової  звіт-
ності  партій  (місцевих  організацій  партій),  кандидатів 
потребують  подальших  наукових  досліджень  та  прак-
тичного вирішення шляхом внесення відповідних змін 
до чинного виборчого законодавства, законодавства про 
адміністративні  правопорушення  та  кримінального  за-
конодавства,  нормативно-правових  актів Національно-
го банку України.
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УДК 347.78

ДО ПиТаННя ПРО ПОРяДОк СТВОРЕННя 
ДРУкОВаНих ЗаСОбіВ МаСОВОЇ іНфОРМаціЇ

TO THE QUESTION OF THE PROCEDURE 
FOR THE CREATION OF PRINTED MASS MEDIA

Зайцева-калаур і.В.,
к.ю.н., доцент,

доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Тернопільський національний економічний університет

Наукова стаття присвячена дослідженню правових конструкцій заснування та забезпечення функціонування діяльності організацій 
друкованих засобів масової інформації. Встановлено, що лише редакція або інша установа з такими ж функціями виконує ключові за-
вдання з підготовки та випуску друкованого засобу масової інформації. Редакція може функціонувати як окрема юридична особа, створе-
на для підготовки та видання засобу масової інформації. Якщо остання виступає одночасно засновником, видавцем і розповсюджувачем 
друкованого засобу масової інформації, вона набуває статусу організації засобу масової інформації. Водночас, редакція може функціо-
нувати в складі юридичної особи як її відділ на підставі свого положення, що затверджується керівником юридичної особи. 

Ключові слова: видавець, друковані засоби масової інформації, організація засобу масової інформації, періодичне видання, ре-
дакція.

Научная статья посвящена исследованию правовых конструкций основания и обеспечения функционирования деятельности орга-
низаций печатных средств массовой информации. Установлено, что только редакция или другое учреждение с такими же функциями 
выполняет ключевые задачи по подготовке и выпуску печатного средства массовой информации. Редакция может функционировать в 
качестве отдельного юридического лица, созданного с целью подготовки и издания средства массовой информации. Если последняя 
выступает одновременно учредителем, издателем и распространителем печатного средства массовой информации, она приобретает 
статус организации средства массовой информации. В то же время, редакция может функционировать в составе юридического лица в 
качестве её отдела на основании своего положения, утверждаемого руководителем юридического лица.

Ключевые слова: издатель, печатные средства массовой информации, организация средства массовой информации, периодиче-
ское издание, редакция.

The scientific article is devoted to the study of legal structures for the establishment and maintenance of the activities of printed media or-
ganizations.

It is established that only editors or other institutions with the same functions perform the key tasks of preparing and publishing of printed 
issue. The editorial board may function as a separate legal entity founded for the purpose of preparation and publication of the media. If the latter 
acts as the founder, publisher and distributor of print media at the same time, it becomes a media organization. Thus, the organization of printed 
mass media is subject of legal relations registered at the particular order as a legal entity that establishes and processes the registration of print 
media in order to prepare and implement an information product in the form of periodical to meet social needs of various categories. At the same 
time, the editorial board may function as a part of legal entity as its department based on its own law act, which is approved by the head of a legal 
entity, and which defines the authority of the editor-in-chief, the latter in this case subjects to the head of the legal entity.

Key words: publisher, printed mass media, mass media organization, periodical, editorial board.

У  Законі  України  «Про  друковані  засоби  масової  ін-
формації  (пресу)  в  Україні»  термін  «засоби  масової  ін-
формації»  (далі  –  ЗМІ)  вжитий  одночасно  у  подвійному 
значенні.  А  саме,  у  ст.  1  цього  Закону  друковані  засоби 
інформації  визначені  як періодичні  і  такі, що продовжу-
ються, видання, які виходять під постійною назвою, з пе-
ріодичністю один  і  більше номерів  (випусків)  на  рік,  на 
підставі свідоцтва про державну реєстрацію [1]. Водночас 
у ст. 6 цього ж законодавчого акта йдеться про діяльність 
друкованих  ЗМІ,  тобто про  суб’єкт  правовідносин,  адже 
лише конкретний суб’єкт може здійснювати ту чи іншу ді-
яльність. Навіть під час аналізу інших норм Закону, а саме 
ст.ст. 7–9, приходимо до висновку, що друковані ЗМІ за-
сновуються рішенням однієї особи або шляхом підписан-
ня суб’єктами права установчого договору, що само собою 
є вагомим аргументом на користь того, що друковані ЗМІ 
є суб’єктами права. Таке ж розуміння ЗМІ подано у Реко-
мендаціях щодо охорони  та  захисту  авторського права у 
сфері  діяльності  засобів масової  інформації  [2]  та  новій 
редакції  Закону  України  «Про  інформацію»  від  13січня 
2011р., де визначено, що засоби масової  інформації – це 

засоби, призначені для публічного поширення друкованої 
або аудіовізуальної інформації, а у ст. 25 згаданого Закону 
йдеться про гарантії діяльності засобів масової інформації 
та журналістів [3].

Таке неоднозначне тлумачення того ж самого поняття 
викликає труднощі як під час його практичного викорис-
тання,  так  і  в  процесі  подальших  наукових  досліджень. 
Мета  публікації  –  дослідити  друковані  ЗМІ  з  позиції 
суб’єкта правовідносин, проаналізувавши можливі право-
ві конструкції заснування та забезпечення функціонуван-
ня діяльності організацій друкованих ЗМІ.

Р. 2 Закону України «Про друковані засоби масової ін-
формації (пресу) в Україні» визначає такі можливі правові 
конструкції  заснування  та  забезпечення  функціонування 
діяльності організацій друкованих ЗМІ: 

– редакція виступає засновником, видавцем, розповсю-
джувачем;

– засновник об’єднує в одній особі редакцію, видавця, 
розповсюджувача;

–  створення  організації  ЗМІ  на  основі  договору  про 
спільну діяльність.
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У ст. 7 Закону України «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні» наведений перелік суб’єктів 
діяльності друкованих ЗМІ, до яких належать: засновник 
(співзасновник)  друкованого  засобу  масової  інформації, 
його  редактор  (головний  редактор),  редакційна  колегія, 
редакція, трудовий колектив редакції, журналістський ко-
лектив, журналіст, автор, видавець, розповсюджувач. Без-
посередньо  сам  друкований  ЗМІ  як  суб’єкт  не  згадуєть-
ся. Серед вказаних суб’єктів правовий статус юридичної 
особи  може  бути  закріплено  за  засновником  ЗМІ  (ст.  8)  
та  редакцією  друкованого  засобу  масової  інформації  
(ст. 21). У ст. 21 Закону зазначається: «Підготовку та ви-
пуск у світ друкованого засобу масової інформації за до-
рученням засновника (співзасновників) здійснює редакція 
або інша установа, що виконує її функції. Редакція діє на 
підставі  свого  статуту  та  реалізує  програму  друковано-
го  засобу  масової  інформації,  затверджену  засновником 
(співзасновниками). Редакція друкованого засобу масової 
інформації  набуває  статусу юридичної  особи  з  дня  дер-
жавної реєстрації, яка здійснюється відповідно до чинно-
го законодавства України» [1]. 

Лише  редакція  або  інша  установа  з  такими ж  функ-
ціями виконує ключові завдання з підготовки та випуску 
друкованого ЗМІ.

Положення ст. 21 Закону України «Про друковані  за-
соби масової  інформації  (пресу) в Україні» не дає чітко-
го визначення правового статусу редакції як самостійно-
го суб’єкта правовідносин, а тільки обумовлює, що вона 
може бути юридичною особою. 

У  науковій  літературі  окремі  дослідники,  вивчаючи 
діяльність  організацій  друкованих  ЗМІ,  розглядають  ре-
дакцію  як  окремий  господарюючий  суб’єкт.  Так,  В.  Во-
рошилов  під  редакцією  розуміє  повноцінне  комерційне 
підприємство, діяльність якого пов’язана з виробництвом 
товару  незвичайного  –  інтелектуального,  ідеологічного  
[4,  с.  189].  І.  Гутиря,  вивчаючи  діяльність  сучасних  ре-
дакцій,  виділяє  схожість  процесу  підготовки  та  випуску 
періодичного друкованого видання зі «справжнім підпри-
ємством із своїм складним виробничим процесом», наго-
лошуючи, що «повноцінна фінансова діяльність, кількість 
найнятих робітників, регулярна потреба в інвестиціях, ре-
альна ціна  і собівартість продукції – всі ці аспекти діяль-
ності преси ставлять її в один ряд зі всіма іншими вироб-
ничими структурами»  [5,  с.  98]. С. Гуревич  зауважує, що 
редакція  газети  –  «це не  тільки  творчий,  а  й  виробничий 
колектив»  [6,  с.  135].  Ґрунтовне  визначення  поняття  «ре-
дакція»  пропонує  В.  Брадов:  підприємство  друкованого 
засобу масової  інформації – це самостійний господарюю-
чий суб’єкт, що володіє всіма необхідними правами, який 
виробляє й реалізує  інформаційний продукт у вигляді пе-
ріодичного  друкованого  видання  з метою одержання  еко-
номічних вигод через задоволення соціальних потреб різ-
них верств суспільства й розвиток комунікативних зв’язків  
[7, с. 280]. Однак, зважаючи на таке визначення, варто зро-
бити  застереження:  отримання  економічних  вигод  не  за-
вжди є обов’язковою умовою функціонування редакції.

Отже, редакція друкованих ЗМІ – суб’єкт правовідно-
син, водночас друковані ЗМІ – мета створення та резуль-
тат діяльності редакції. Газета є засобом масової інформа-
ції – періодичним друкованим виданням, що представляє 
собою форму регулярного поширення масової інформації. 
Редакція  ж  газети  є  організацією,  установою,  підприєм-
ством, яке здійснює виробництво та випуск засобу масової 
інформації.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні» та Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 
«Про  державну  реєстрацію  друкованих  засобів  масової 
інформації,  інформаційних  агентств  та  розміри  реєстра-
ційних зборів» [8], реєстрація друкованого ЗМІ має само-
стійний  характер  порівняно  з  законодавчим  механізмом 

реєстрації юридичних осіб. Засновується саме друкований 
ЗМІ, але це стає можливим тільки за допомогою створен-
ня його редакції, яка набуває цивільної правосуб’єктності 
як юридична  особа.  Лише  після  цього  реєструється  сам 
друкований ЗМІ, але не як суб’єкт, а як певний засіб для 
оформлення результатів діяльності редакції. Тобто,  існує 
взаємозалежність редакції друкованого ЗМІ та друковано-
го ЗМІ як засобу поширення масової інформації. 

Кращому  розумінню  динаміки  правовідносин  щодо 
створення  друкованого  ЗМІ  може  слугувати  такий  при-
клад: ТОВ «Зелена планета» засновує редакцію журналу 
«Садівництво»,  яка  реєструється  як  юридична  особа,  і 
лише після цього реєструється сам журнал як друкований 
ЗМІ. Простішою на практиці є ситуація, коли редакція і за-
сновник – одна особа, що обумовлює ст. 7 Закону України 
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Укра-
їні». У таких ситуаціях відсутній етап реєстрації редакції 
як юридичної особи, адже вона є засновником, отже про-
цедура придбання редакцією цивільної правосубє’ктності 
відбулася раніше. 

Цілком зрозумілою є конструкція, визначена у п. 3 ст. 7 
Закону України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», відповідно до якої, редакція має право 
виступати  засновником  (співзасновником),  видавцем, роз-
повсюджувачем одночасно. Отже, редакція, набуваючи ста-
тусу юридичної особи, відповідно до п. 3 ст. 21 Закону, та 
уособлюючи вищезазначених суб’єктів, буде визначена як 
організація  друкованих  ЗМІ  –  суб’єкт  правовідносин,  за-
реєстрований у встановленому порядку як юридична осо-
ба, що засновує та здійснює реєстрацію друкованого ЗМІ з 
метою підготовки та реалізації інформаційного продукту у 
вигляді періодичного друкованого видання для задоволення 
соціальних потреб різних категорій суспільства. Редакція, 
зазвичай, є суб’єктом підприємництва, отримання нею еко-
номічних вигод є головним завданням. Проте не виключено 
створення редакції як неприбуткової організації.

Редакція,  що  є  одночасно  засновником  (співзаснов-
ником), видавцем і розповсюджувачем, стає суб’єктом не 
лише інформаційних правовідносин, а і суб’єктом автор-
ського  права,  оскільки  на  таку  організацію  друкованих 
ЗМІ поширюватимуться положення Закону України «Про 
авторське право і суміжні права», де в ст. 19 йдеться про 
авторське право на збірники й інші складені твори. У п. 2 
ст. 19 зазначено, що видавцям енциклопедій, енциклопе-
дичних словників, періодичних  збірників,  збірників нау-
кових праць, газет, журналів та інших періодичних видань 
належать виключні права на використання таких видань в 
цілому [9]. 

У  п.  25  Рекомендацій  Вищого  господарського  суду 
України «Про деякі питання практики вирішення спорів, 
пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 
10 червня 2004 р. № 04–5/1107 дається таке роз’яснення: 
«Відповідно до ч.2 ст. 19 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права», виключні права на використання 
друкованого засобу масової інформації у цілому належать 
видавцеві.  Згідно  зі  ст.  7  Закону України  «Про  друкова-
ні засоби масової інформації (пресу) в Україні», редакція 
має право виступати засновником (співзасновником), ви-
давцем, розповсюджувачем. У спорах з приводу того, хто 
є  носієм  майнових  прав,  що  випливають  з  авторського 
права на складений твір, фактичні дані про особу видавця 
друкованого засобу масової інформації входять до предме-
ту доказування, а саме підлягає з’ясуванню, чи виступає 
редакція друкованого засобу масової інформації одночас-
но його видавцем» [10].

На підставі листа Державного комітету інформаційної 
політики,  телебачення  та  радіомовлення  України  щодо 
роз’яснення правового статусу редакції ЗМІ та її редакто-
ра, можна говорити про можливість створення організації 
друкованих ЗМІ, де редакція буде не юридичною особою, 
а лише структурним підрозділом цієї організації.
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Так,  у  листі  державного  комітету  інформаційної  по-
літики, телебачення та радіомовлення України від 29 січ-
ня 2003 р. № 380/6/5–2  зауважено:  «функції  редакції,  як 
видавця ЗМІ, може  здійснювати  засновник ЗМІ, шляхом 
створення відповідного структурного підрозділу (відділу) 
у своєму складі (у структурі юридичної особи), наділивши 
його відповідними повноваженнями. Повноваження тако-
го підрозділу (відділу) можуть регулюватися відповідним 
положенням, затвердженим засновником-керівником юри-
дичної особи, у складі якої перебуватиме такий підрозділ. 
У цьому положенні визначаються повноваження керівни-
ка редакції – редактора. Тобто, створення редакції як окре-
мої  юридичної  особи,  призначеної  для  випуску  певного 
ЗМІ  не  є  обов’язковою  умовою  для  його  видання»  [11]. 
Отже, редакція може функціонувати як окрема юридична 
особа, утворена з метою підготовки та видання ЗМІ, пред-
мет діяльності такої юридичної особи та її керівні органи 
(редактор) визначатимуться її статутом. Якщо ж редакція 
виступатиме  одночасно  засновником,  видавцем  і  розпо-
всюджувачем друкованого ЗМІ, вона набуватиме статусу 
організації ЗМІ. Водночас, редакція може функціонувати в 
складі юридичної особи як її відділ на підставі свого поло-
ження, що  затверджується керівником юридичної особи, 
та  в  якому  визначається  повноваження  керівника  редак-
ції – редактора, останній у такому разі підпорядковувати-
меться керівнику юридичної особи.

Можливим варіантом заснування друкованого ЗМІ та 
створення організації друкованих ЗМІ є укладення дого-
вору про спільну діяльність.

У ст.  1130 Цивільного кодексу України визначено, що 
за  договором  про  спільну  діяльність  сторони  (учасники) 
зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної осо-
би для досягнення певної мети, що не суперечить законові.

Спільна  діяльність  може  здійснюватися  на  основі 
об’єднання вкладів учасників (просте товариство) або без 
об’єднання вкладів учасників [12].

Усі договори про спільну діяльність можна диферен-
ціювати: 1) договори, в межах яких об’єднуються вклади 
учасників; 2) договори без об’єднання вкладів учасників. 
Перші  іноді  називаються  договорами  простого  товари-
ства.

Умови  договору  про  спільну  діяльність,  зокрема 
координація  спільних  дій  учасників  або  ведення  їхніх 
спільних справ, правовий статус виділеного для спільної 
діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, 
їхню участь у результатах спільних дій та інші умови, ви-
значаються за домовленістю сторін, якщо інше не вста-
новлено законом про окремі види спільної діяльності.

Прикладом створення друкованого ЗМІ шляхом укладан-
ня договору про спільну діяльність може бути договір про 
заснування та діяльність друкованого ЗМІ «Адвокат» [13].

Вищенаведений  приклад  установчого  договору  є 
типовою  ілюстрацією  договору  простого  товариства 
про  заснування друкованого  засобу масової  інформації,  
п.  2  якого  чітко  відповідає  ст.1132  Цивільного  кодексу 
України:  «за  договором  простого  товариства  сторони 
(учасники) беруть зобов’язання об’єднати свої вклади та 
спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнен-
ня іншої мети» [12]. 

У праці  розглянуто можливі  правові  конструкції  за-
снування  періодичних  друкованих  видань.  Визначено, 
що  редакція  друкованих  ЗМІ  –  суб’єкт  правовідносин, 
водночас  друковані  ЗМІ  –  мета  створення  та  результат 
діяльності  редакції.  Лише  редакція  або  інша  установа 
з  такими ж функціями виконує ключові  завдання з під-
готовки та випуску друкованого ЗМІ. Остання може  іс-
нувати  як  окремий  суб’єкт  господарювання,  основним 
видом  діяльності  якого  є  підготовка  та  видання  у  світ 
друкованого ЗМІ, та у складі суб’єкта господарювання – 
засновника  друкованих  ЗМІ  або  видавця, шляхом  ство-
рення структурного підрозділу, наділеного відповідними 
повноваженнями.
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РЕЄСТРація РЕЧОВих ПРаВ На ЧУжУ НЕРУхОМіСТь 
як ЮРиДиЧНий факТ
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REAL PROPERTY AS LEGAL FACT
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Хмельницький університет управління та права

Стаття присвячена висвітленню питання щодо кваліфікації правової природи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
як юридичного факту. Проаналізована державна реєстрацію на чуже нерухоме майно як елемент юридичного складу правовідносин 
встановлення речових прав на чужу нерухомість. 

Ключові слова: державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, правовстановлюючий юридичний факт, правопідтверджу-
ючий юридичний факт.

Статья посвящена исследованию вопроса квалификации правовой природы государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в качестве юридического факта. Проанализирована государственная регистрация прав на чужое недвижимое имущество в 
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The article is devoted for illumination the question of qualification the legal nature of the state registration of rights limited use another per-
son’s real property as a legal fact. To analyze the registration, as an element of the legal composition of the relationship. 

Today, the most internal and foreign scientists, which are exploring the modern theory of legal facts, think that a legal fact has a legal mean-
ing, if it make legal results.

We have to remember that in the case of state registration of rights limited use another person’s real property, we have business with an ac-
tual composition, where registration is one of legal fact. Take for example the right of passageway based on the contract. Compulsory conditions 
are: borders of another’s land, to conclude an agreement establishment of servitude law, state registration of servitude right. Every element is an 
independent legal fact, which must base on law. And only then come legal consequences and make legal composition.

In this manner, we can definitely aver that the state registration of rights limited use another person’s real property is a legal fact, which 
creates legal consequences. 

Furthermore, talk about the state registration of rights limited use another person’s real property as technical fact or confirmatory fact is not 
correctly. After all, we can absolutely say about constituently nature the state registration, because only in law suggests that life circumstance 
generates certain legal relationships.

Key words: state registration of rights limited use another person’s real property, legal fact, confirmatory fact.

Передумовою  створення  єдиної  системи  державної  ре-
єстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  стало  прийнят-
тя Закону України «Про держану реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обмежень» №1952–ІV від 1 липня 
2004  р.  [1],  який  був  спрямований  на  спрощення  системи 
набуття прав на нерухомість та запровадження так званого 
«єдиного вікна». Закон визначив засади створення у складі 
державного  реєстру  єдиної  системи  державної  реєстрації 
речових прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно, 
обмежень цих прав. Сьогодні зазначений закон діє в редакції 
від 4 червня 2017 р.  і передбачає, що державна реєстрація 
речових прав на нерухоме майно та  їх обмежень – офіцій-
не визнання і підтвердження державою фактів виникнення, 
переходу або припинення речових прав на нерухоме майно 
та їх обмежень, що супроводжується внесенням інформації 
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень. Державна реєстрація речових прав на чуже не-
рухоме майно регулюється на тих же засадах, що й державна 
реєстрація речових прав у цілому. Метою державної реєстра-
ції, як зазначено в ст. 4 Закону та ст. 182 Цивільного кодексу 
України [2] є офіційне визнання і підтвердження виникнення 
зміни і припинення відповідних прав на нерухомість. 

Однак,  попри  визначення  законодавцем  ролі  держав-
ної  реєстрації  речових прав,  у науці цивільного,  земель-
ного й адміністративного права наразі точиться дискусія 
щодо кваліфікації правової природи державної реєстрації 
як юридичного факту. 

Тому метою нашої статті є аналіз державної реєстрації 
речових прав як елементу юридичного складу правовідно-
син встановлення речових прав на чужу нерухомість.

Щодо  визначення  правової  природи  державної  реє-
страції  як  юридичного  факту,  то  одні  вчені  відстоюють 

погляд на державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно  як на правовстановлюючий юридичний факт.  Зо-
крема І.А. Спасибо прямо зазначає, що процес державної 
реєстрації має правовстанолювальне значення [3]. Такої ж 
думки дотримується відомий вчений П.В. Крашенінніков, 
який зауважує, що державна реєстрація має не технічне, а 
юридичне, правостворююче значення [4]. Прихильниками 
теорії правовстановлюючого значення державної реєстра-
ції є також В.В. Чубаров [5] та інші. 

Водночас поширена позиція, прихильники якої вважають, 
що державна реєстрація немає правовстановлюючого харак-
теру, а виконує функцію підтвердження, легалізації уже вста-
новлених прав і є по суті правопідтверджуючим юридичним 
фактом. Відомий вітчизняний фахівець у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухомість С.О. Слободянюк у своїй 
праці пише, що «державна реєстрація має не стільки техніч-
ний, скільки правостворюючий або правопідтверджуючий ха-
рактер і як юридичний факт є актом, що здійснюється відпо-
відним реєструючим органом, мета якого полягає в мінімізації 
потенційної  можливості  порушень  прав  учасників  обороту 
об’єктів  нерухомості»  [6].  Представники  науки  земельного 
права М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич також стверджують, що 
державна реєстрація речових прав на нерухомість є правопід-
тверджуючим фактом, а не правовстановлюючим. На думку 
вчених, якщо надати державній реєстрації правовстановлюю-
чого характеру, то це знівелює низку засад цивільного законо-
давства, і свободу договору також, та суперечитиме вимогам 
Цивільно кодексу України, оскільки не зважатиме на право-
відносини, що виникли до моменту державної реєстрації [7].

Проаналізувавши  позиції  вчених,  теорію  юридичних 
фактів, а також положення чинного законодавства і юри-
дичної практики, варто зазначити таке. 
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Перш за все, юридичний факт тоді має значення, коли 
спричиняє  настання  передбачених  відповідною  право-
вою нормою юридичних наслідків. А для того, щоб такі 
передбачені  правом  наслідки  наступили,  потрібно,  щоб 
не  просто  настала  конкретна  життєва  обставина,  а  щоб 
вона відповідала усім тим ознакам і умовам, які передба-
чені нормою права в правовій моделі. Слушного висновку 
дійшла М.О. Рожкова,  яка услід  за М.Г. Александровим, 
стверджує, що окремі ознаки, властивості, якості, харак-
теристики чи  їх  сукупність,  які  стосуються  самої  реаль-
ної обставини,  її суб’єктів чи об’єкта, входять до складу 
юридичного  факту  як  елементи  [8,  С.  18–19].  Згаданий 
висновок  справедливий  також  і  для юридичних  складів, 
до структури яких входять два і більше юридичних факти  
(з усіма належними їм ознаками, властивостями, якостями 
тощо, які стосуються самого фату, суб’єкта або об’єкта).

Зараз більшість вітчизняних  і зарубіжних вчених, які 
досліджують  сучасну  теорію  юридичних  фактів,  вважа-
ють, що юридичний факт  має  правовстановлююче юри-
дичне значення, якщо з його настанням виникають право-
ві наслідки, передбачені нормою права. У разі державної 
реєстрації речових прав на чуже нерухоме майно не слід 
забувати,  що  ми  маємо  справу  з  фактичним  складом,  в 
якому державна реєстрація є одним із юридичних фактів. 
Взяти приміром виникнення права проходу на підставі до-
говору. Обов’язковими умовами такого фактичного складу 
будуть:

1)  визначення  меж  чужої  земельної  ділянки,  які  мо-
жуть  використовуватись  для  проходу  з  виготовленням 
проекту відведення таких меж на місцевості;

2) укладення договору про встановлення сервітутного 
права з обов’язковим зазначенням умов здійснення права 
проходу, умов щодо оплати тощо, який підписується сто-
ронами з додаванням землевпорядної документації;

3) державна реєстрація такого сервітутного права в ре-
єстратора.

Кожний  із  згаданих  самостійних  юридичних  фактів 
має  свій  склад,  що  повинен  відповідати  тим  вимогам, 
які  встановлюються  до  нього  відповідною  нормою  пра-
ва. І тільки за наявності відповідності кожного зі складів 
юридичного факту  встановленим  до  нього  вимогам  вва-
жатиметься настання юридичних фактів, сукупність яких 
становить  юридичний  склад.  З  цього  приводу  слушно 
зазначила Н.С. Кузнєцова, що державну реєстрацію слід 
розглядати  як  невід’ємну  складову  юридичного  факту 
щодо  виникнення,  зміни  або  припинення  суб’єктивних 
прав  на  нерухоме  майно  (разом  із  актом  волевиявлення 
уповноважених осіб  і  закріпленням цього  акту у нотарі-
альній формі) [9, с. 7]. Дійсно, факт укладення правочину 
(досягнення згоди з усіх істотних умов), його нотаріальне 
посвідчення, передача речі не призводить до виникнення 
речового права у набувача доти, поки воно не буде зареє-
строване  у  встановленому  законом  порядку.  Звісно  сама 
реєстрація  об’єктів  нерухомості  (земельних  ділянок  у 
Державному кадастровому реєстрі, будівель, споруд) пре-
зюмується.  Н.  Ліннікова  з  цього  приводу  зазначає,  що 
крім правостановлюючого характеру державної реєстрації 
об’єктів нерухомого майна, велике значення мають питан-
ня щодо нотаріального посвідчення, форми правочину та 
реєстраційної форми [10, с. 54] .

Якщо оцінювати природу юридичного факту держав-
ної реєстрації, то можна однозначно стверджувати, що це 
правовстановлюючий юридичний факт. Говорити про те, 
що можуть існувати правопідтверджуючі юридичні факти 
не зовсім коректно. Адже якщо правова норма визначає ту 
чи іншу життєву обставину як таку, з настанням якої вини-
кають, змінюються чи припиняються певні правовідноси-
ни, то така обставина вже за визначенням має установчий 
характер і є причиною настання відповідних правових на-
слідків, отже вона має правовстановлювальний характер. 
Складно знайти приклад юридичного факту, який просто 

мав би доказове значення, не породжуючи при цьому пев-
ні правові наслідки. 

Згадані  аргументи  свідчать  на  користь  того, що  дер-
жавна реєстрація  за  своєю природою є правовстановлю-
ючим юридичним фактом  і  у  сукупності  з  іншими юри-
дичними  фактами  становить  зміст  юридичного  складу, 
який зумовлює виникнення, зміну  і припинення речових 
прав на чуже нерухоме майно. Отже посилання окремих 
науковців на те, що державна реєстрація це всього лише 
«визнання» та «легалізація» речових прав, які ніби-то вже 
існують в силу укладеного договору чи рішення суду, на-
вряд  чи може  бути  взято  до  уваги,  тому що  ч.  4  ст.  334 
Цивільно кодексу України чітко вказує на те, що права на 
нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, ви-
никають із дня такої реєстрації, відповідно до Закону. Не 
можна  погодитися  з  В.А.  Алексєєвим,  який  стверджує, 
що державна реєстрація як формальна умова забезпечен-
ня  державного,  зокрема  судового,  захисту  прав  особи, 
які  виникли  з  договорів  з  нерухомості,  покликана  лише 
посвідчити  з  боку  держави  юридичну  силу  відповідних 
правовстановлюючих  документів.  Вчений  зазначає,  що 
цим державна реєстрація створює гарантії належного ви-
конання сторонами зобов’язань і сприяє зміцненню та ста-
більності  цивільного  обігу  в  цілому. Вона не  стосується 
самого змісту зазначеного цивільного права, не обмежує 
свободу договорів, юридичну рівність сторін,  автономію 
їхньої волі та майнову самостійність і тому не може роз-
глядатися як неприпустиме свавільне втручання держави 
в приватні справи або обмеження прав людини та громадя-
нина, а саме, гарантованого Конституцією права володіти, 
користуватися  та  розпоряджатися майном,  яке  належить 
їй на законних підставах, а також свободи підприємниць-
кої діяльності» [11, с. 198–212]. Звісно, ми не заперечуємо 
легалізаційну функцію державної реєстрації, але однією з 
вагомих ознак того, що державна реєстрація речових прав 
має  не  суто  технічне,  а  юридичне  (правовстановлююче) 
значення, є надання реєстратору повноважень щодо при-
йняття та ревізування правочинів, які вчинені у письмовій 
формі, та його нотаріального посвідчення (у встановлених 
законом випадках), повноважень на перевірку дотриман-
ня умов вчинення правочину, з якими закон та/або договір 
пов’язує можливість проведення державної реєстрації ви-
никнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно 
або обтяження таких прав. Так, у наданих Міністерством 
юстиції України роз’ясненнях від 7 липня 2012 р. [12] ви-
значено, що межею встановлення юридичних фактів щодо 
речових прав на нерухоме майно або їх обтяжень, які вини-
кли внаслідок правочину, є сам правочин. Для отримання 
необхідного  обсягу  відомостей  державному  реєстратору 
не треба зустрічатися зі сторонами правочину та пересвід-
чуватися в спрямованості їхньої волі на виникнення саме 
тих наслідків, які зафіксовані в умовах правочину. Водно-
час для проведення державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно або їх обтяжень державному реєстратору 
достатньо  дослідити  документи  на  наявність  основних 
реквізитів, додержання форми та змісту, що вимагає чин-
не законодавство. Державний реєстратор не повинен воло-
діти спеціальними знаннями для проведення повноцінної 
технічної  експертизи  документів. До  кола його повнова-
жень входить лише дослідження реквізитів і змісту доку-
ментів. У кожному конкретному випадку коло юридичних 
фактів, що підлягають встановленню, визначається Зако-
ном і підзаконними нормативно-правовими актами. Вод-
ночас ч. 3 ст. 10 Закону окреслює обов’язкове до встанов-
лення коло юридичних фактів, необхідних для проведення 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх  обтяжень.  До  них,  зокрема,  належать:  встановлення 
відповідності  заявлених  прав  і  поданих  /  отриманих  до-
кументів вимогам законодавства,  а також відсутність су-
перечностей між заявленими та вже зареєстрованими ре-
човими  правами  на  нерухоме майно  та  їх  обтяженнями; 
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перевірка документів на наявність підстав для проведення 
реєстраційних дій; зупинення розгляду заяви про держав-
ну реєстрацію прав та їх обтяжень; зупинення державної 
реєстрації  прав;  відмова  в  державній  реєстрації  прав  та 
прийняття відповідних рішень. 

Узагальнюючи  вищевикладене,  можна  дійти  висно-
вку, що  державний  реєстратор  прав  на  нерухоме  майно, 
безперечно,  є  учасником  правовідносин  із  встановлення 
речових прав на чуже нерухоме майно. І саме за його по-
середництвом виникають, змінюються або припиняються 
речові права на нерухоме майно та/або їх обтяження. Коло 
юридичних фактів, які підлягають встановленню, а також 
юридичний  інструментарій  (засоби,  способи,  підходи), 
що може використовуватися державним реєстратором для 
встановлення юридичних фактів, передбачаються норма-
ми чинного цивільного законодавства.

У  підсумку  слід  безперечно  погодитись  з  І.  В.  Спа-
сибо-Фатєєвою,  що  державна  реєстрація  є  самостійним 
юридичним  фактом,  який  породжує  відповідні  правові 
наслідки  [13,  с.  12].  Адже  цим  визначається  самостійне 
значення державної реєстрації як юридичного факту з від-
повідними правовими наслідками. 

Водночас  постає  питання:  чи  допустиме  виникнення 
речових прав не з моменту державної реєстрації,  а  з  того 
моменту, який сторони передбачили у правочині? На дум-
ку  К.І.  Скловського,  момент  виникнення  права  власнос-
ті у набувача за договором повинен пов’язуватися лише з 
державною реєстрацією прав. До того ж вчений наполягає 
на  імперативності  цієї  норми,  оскільки  в  протилежному 
разі  руйнуватиметься  сам  принцип  державної  реєстрації  
[14, с. 164]. І.Р. Калаур також пропонує приурочувати мо-
мент виникнення права власності за договором, який підля-
гає державній реєстрації, до того юридичного факту, який 
є підставою виникнення відповідних правовідносин (тобто 
державної реєстрації прав – Н.М.) [15, с. 149]. Як зазначає 
І.А. Спасибо: «Звичайно, ніхто не заперечуватиме, що ви-
никнення, перехід та припинення прав відбуваються на під-
ставі правочинів. Це випливає зі ст. 11 Цивільного кодексу 

України,  адже  відповідно  до  ст.  202  Цивільного  кодексу 
України,  правочином  є  дія  (дії)  особи  (осіб),  спрямована 
на набуття, зміну (наприклад, обмеження права чи, навпа-
ки,  збільшення  обсягу  правомочностей)  або  припинення 
прав та обов’язків. Однак навряд чи вдасться зареєструва-
ти право без того, аби не вдатися до підстав його набуття, 
бо  ці  моменти  тісно  пов’язані  між  собою»  [3].  Загалом, 
говорити про дію прав до того, як вони отримали держав-
ну реєстрацію, означає підривати основи цивільного обо-
роту. Адже сьогодні не новина, коли на той самий об’єкт 
нерухомості  (передусім  земельні  ділянки)  існують  дійсні 
та офіційно видані правовстановлюючі документи у двох, 
а  інколи  й  у  трьох  різних  суб’єктів  права.  Тому  вносити 
зміни в нинішній порядок означало б підірвати структуру 
та цілісність юридичного складу, покладеного в основу ви-
никнення речових прав на чуже нерухоме майно. Водночас 
сьогодні  відсутні  порядок  і  строки  звернення  до  держав-
ного  реєстратора  з  вимогами  про  реєстрацію,  наприклад, 
права  суперфіцію  чи  емфітевзису,  або  ж  інших  речових 
прав на чужу нерухомість. Вважаємо за необхідне додати 
норми про строк звернення правонабувача до відповідних 
реєстраційних органів  і завпровадити відповідні санкції у 
разі уникнення звернення. Така норма забезпечить вчасне 
справляння податків та  інших зборів з нерухомого майна, 
використання  майна  за  призначенням,  забезпечить  уник-
нення невизначеності правового статусу нерухомості та на-
стання передбачених правових наслідків. 

У підсумку треба підкреслити, що державна реєстра-
ція як права власності, так і речових прав на чуже нерухо-
ме майно є юридичним фактом, з яким пов’язано настання 
юридичних наслідків і визнання цих прав державою та ін-
шими учасниками цивільного права. Державна реєстрація 
речових прав на чуже нерухоме майно є невід’ємним еле-
ментом юридичного  складу  та  не може  існувати  окремо 
від нього. За своїм змістом державна реєстрація речових 
прав на чуже нерухоме майно є обов’язковим і кінцевим 
юридичним фактом, який зумовлює настання юридичних 
наслідків та виникнення відповідних прав.
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Статья посвящена проблемам, с которыми может столкнуться лицо, обратившееся в суд с заявлением о пересмотре по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам судебного постановления, вступившего в законную силу в рамках гражданского процессуаль-
ного законодательства Российской Федерации. Предложен способ обращаться в суд общей юрисдикции по одному гражданскому делу 
неограниченное количество раз.

Ключевые слова: новое обстоятельство, обжалование, определение суда, пересмотр, вновь открывшееся обстоятельство, судеб-
ная ошибка, заявитель, сторона по делу, доказательство, протокол.

Стаття присвячена проблемам, з якими може зіткнутися особа, яка звернулася до суду із заявою про перегляд за нововиявленими 
або новими обставинами судової ухвали, яка вступила в законну силу в рамках цивільного процесуального законодавства Російської 
Федерації. Запропоновано спосіб звернень до суду загальної юрисдикції щодо однієї цивільної справи необмежену кількість разів.

Ключові слова: нова обставина, оскарження, ухвала суду, перегляд, нововиявлена обставина, судова помилка, заявник, сторона у 
справі, доказ, протокол.

This article is devoted to the problems facing a person who applied to a civil court in Russian Federation. The Civil Procedure Code of the 
Russian Federation unequivocally determines the order of the judge’s actions during the consideration of the case. For example, P. 2 of The Art. 
150 «The actions of a judge in preparing a case for trial» obliges the judge to interrogate the plaintiff or his representative on the merits of the 
claims and to propose additional evidence if necessary. Such a proposal of the judge must be documented in the record of the court session or in 
the court ruling. Judges often ignore this rule of law, since its violation does not entail the cancellation of the court’s decision and gives them the 
opportunity to violate the principle of equality of the parties with impunity and to assist the other party in the case, offering to present evidence of 
their objections. The result of such action of the judge is the refusal to satisfy the claim with the justification such as: «The plaintiff did not provide 
evidence supporting his claims».

Every year it becomes more difficult to cancel the decision of the first-instance court. The court of appellate instance constantly reduces the 
number of canceled decisions of the court of first instance.

In Russian Federation, a state fee is not charged when submitting an application for review under a newly discovered or new circumstances 
of a judicial decision that has entered into force. A party affected by the court’s actions (inaction) may draw public attention to its case due to 
publicity and a large number of justified appeals to the court without incurring additional costs.

Key words: new circumstance, appeal, court ruling, review, newly discovered circumstance, miscarriage of justice, applicant, party to the 
case, evidence, record.

Органы, осуществляющие судебную власть и форми-
рующие судебную систему на территории РФ, определены 
Конституцией  РФ  [1]  и Федеральным  конституционным 
законом «О судебной системе Российской Федерации» [2], 
в которые внесены изменения и дополнения. 

Не смотря на принятие новых законов, направленных 
на улучшение работы института судебной власти, не ме-
няется отношение большого числа граждан России к при-
нимаемым судебным постановлениям и судебной системе 
в целом. У лиц, столкнувшихся с правосудием по первой и 
второй инстанциям нередко возникает стойкое недоверие 
к обоснованности (законности) судебных постановлений, 
что  подтверждается  народным  фольклором  «закон,  что 
дышло...» и т. п.

Такое отношение граждан РФ к постановлениям су-
дов  общей  юрисдикции  по  гражданским  делам  стало 
активно формироваться  под  влиянием  очередных изме-
нений в судебной системе РФ, в  связи с вступлением в 
законную  силу  Закона №  353-ФЗ  от  09  декабря  2010  г. 
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс  Российской  Федерации»  [3,  4],  изменившего 
гражданско-процессуальные  основы  судопроизводства 

во второй инстанции путем создания апелляционного су-
допроизводства.

Эти изменения в Гражданский процессуальный кодекс 
РФ (далее – ГПК РФ) породили новое толкование судами 
«единообразия судебной практики», которое заключается 
в «затверждении» судом апелляционной инстанции поста-
новления суда первой инстанции любыми путями и спо-
собами. К сожалению, такая «работа» суда второй инстан-
ции стала возможна по объективной причине. 

До внесения указанных изменений в ГПК РФ суд вто-
рой  (кассационной) инстанции имел право отменить по-
становление  суда  первой  инстанции  и  направить  его  в 
суд первой инстанции для нового рассмотрения. «Касса-
ционное определение» было лаконичным и, как правило, 
содержало  указания  обязательные  для  суда  первой  ин-
станции, которые необходимо выполнить при новом (по-
вторном) рассмотрении дела по существу. В исключитель-
ных «социально значимых» случаях суд второй инстанции 
отменял решения суда первой инстанции и принимал но-
вое решение. Такое происходило крайне редко. 

В результате изменений, внесенных Законом от 09 де-
кабря 2010 г. № 353-ФЗ [3; 4] суд второй (апелляционной) 
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инстанции не имеет права отменить постановление  суда 
первой инстанции без принятия нового решения суда.

Изменения  в  законодательстве  привели  к  тому,  что 
суды  первой  инстанции  не  сократили  количество  «су-
дебных  ошибок»,  так  как  на  их  профессиональную дея-
тельность  не  повлияли  изменения  в  ГПК РФ,  и  создали 
условия,  при  которых  суды  апелляционной  инстанции 
должны  были  принимать  «новые  судебные  постановле-
ния»,  руководствуясь  изменениями,  произошедшими  в 
их профессиональной деятельности. Количество  «новых 
судебных постановлений» должно было существенно воз-
расти и увеличить нагрузку по судопроизводству на поря-
док. В результате, вторая инстанция физически лишились 
возможности исправлять «судебные ошибки» – первой по 
фактической стороне дела.

Нужно отметить, что суды апелляционной инстанции, 
призванные  устранять  «судебные  ошибки»  фактическо-
го  и  процессуального  характера,  не  занимают  принци-
пиальную  позицию  по  их  устранению,  и  не  принимают 
превентивных  мер  по  их  недопущению.  Например,  при 
установлении  судебной  коллегией  явных  нарушений  су-
дом первой инстанции не дает оценку этому путем при-
нятия «частных определений». Такое бездействие поощ-
ряет  судей первой инстанции уклоняться от  соблюдения 
обязательных требований Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Инструкции по судебно-
му делопроизводству в районном суде [5] как механизма, 
обеспечивающего незыблемость основ судопроизводства 
в судах общей юрисдикции, пресекающего принятие «не-
допустимых» постановлений в дальнейшем.

Сокращение  числа  отмененных  решений  и  частных 
определений по суду второй инстанции способствует тому, 
что первая инстанция увеличивает число необоснованных 
(незаконных) решений, что ведет к правовому нигилизму. 

ГПК РФ дает возможность обжаловать решение в кас-
сационном порядке и далее по вертикали судебной власти, 
но необходимо помнить, что в «Кассационной инстанции» 
и  выше  исследование  дела  по  фактической  стороне  не 
производится, а исследуются грубые нарушения процес-
суальных норм, и, в исключительных случаях, нарушения 
материальных норм (например, в трудовых и социальных 
спорах). Об этом гражданин, как правило, узнает лишь по-
сле обращения в суд «Кассационной инстанции».

В  этих условиях  единственным механизмом,  способ-
ным восстановить нарушенные права гражданина и защи-
тить от произвола судебной власти, является право подать 
«Заявление о пересмотре по вновь открывшимся или но-
вым обстоятельствам судебных постановлений,  вступив-
ших в законную силу», предусмотренное главой 42 ГПК 
РФ [3]. 

Однако,  после  того,  как  судебное  постановление 
«устояло» в суде апелляционной инстанции, судья первой 
инстанции  становится  заинтересованным  в  исходе  дела 
(п. 3 ст. 16 ГПК РФ [3]) и уклоняется от устранения своих 
«судебных ошибок», при рассмотрении «Заявления о пе-
ресмотре по вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам судебных постановлений,  вступивших в  законную 
силу», сводя судебное заседание к установлению двух фак-
тов  –  что  для  «Заявителя»  является  вновь  открывшимся 
обстоятельством и, что является новым обстоятельством. 
Такие действия и бездействия  судов общей юрисдикции 
выхолащивают фактический и правовой смысл, заложен-
ный в данную норму права, призванную устранять «судеб-
ные ошибки» фактического и процессуального характера, 
а не порождать новые.

В связи с систематическим неправильным толковани-
ем  судами  первой  и  второй  инстанций  норм  права,  ука-
занных в главе 42 ГПК РФ Пленум Верховного Суда РФ, 
в  целях  обеспечения  правильного  применения  законода-
тельства  и  единства  судебной  практики,  руководствуясь 
ст.  126  Конституции  РФ,  статьями  9,  14  Федерального 

конституционного закона от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ  
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», 
дал  судам  разъяснения  в  Постановлении  от  11  декабря 
2012 г. № 31 «О применении норм Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в 
законную силу судебных постановлений» [9].

Из этого постановления Пленума Верховного Суда РФ 
следует, что судьи повсеместно и систематически непра-
вильно применяют положения  главы 42 ГПК РФ,  и  воз-
никает правомерный вопрос: «Зачем терять силы и время 
на обращение в суд с «Заявлением о пересмотре по вновь 
открывшимся  или  новым  обстоятельствам  судебных  по-
становлений, вступивших в законную силу?».

Для  того,  чтобы  оценить,  в  каких  случаях  целесоо-
бразно обращаться в суд с таким заявлением, потребуется 
рассмотреть ситуации, которые часто возникают при раз-
решении спора в суде. 

Анализ судебной практики показал, что председатель-
ствующие в первой и апелляционной инстанциях не вы-
полняют в полном объеме свои должностные обязанности, 
предусмотренные  главой  39  ГПК РФ и Постановлением 
Пленума Верховного Суда  РФ  от  19  июня  2012  г. №  13 
«О применении судами норм гражданского процессуаль-
ного  законодательства,  регламентирующих производство 
в суде апелляционной инстанции» [6-9], например:

– не определяют нормы права, которыми должны ру-
ководствоваться  суд  и  стороны  по  делу  по  ст.  148  ГПК  
РФ [3];

– не определяют сторонам, другим лицам, участвую-
щим в деле, какие необходимо представить доказательства 
по делу по ст. 148 ГПК РФ.

Председательствующий  по  первой  инстанции  обязан 
осуществлять до начала слушания дела по существу тре-
бования  ст.  148  ГПК  РФ.  Неисполнение  этих  действий 
(отсутствие соответствующих определений суда)  являет-
ся нарушением равноправия сторон в судопроизводстве и 
дает основания заподозрить судью в личной заинтересо-
ванности в исходе дела (п. 3 ст. 16 ГПК РФ).

Отсутствие в деле определений суда по ст. 148 ГПК РФ 
становится вновь открывшимся обстоятельством.

Эффективность  применения  «Заявления  о  пересмо-
тре  по  вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам 
судебных постановлений, вступивших в законную силу» 
зависит  от  подготовки  доказательств,  подтверждающих 
существование нового и (или) вновь открывшегося обсто-
ятельства. 

Например,  в  судебном  заседании  свидетель  во  вре-
мя  допроса  заявил:  «Я  не  присутствовал,  и  ничего  не  
видел …», а в протоколе судебного заседания и в решении 
суда указано, что: «Свидетель присутствовал и видел …». 
Сторона по делу, которая вела техническую фиксацию хода 
судебного исследования с применением диктофона (ст. 11 
ГПК РФ [3]) и не согласна с решением суда, подает «Апел-
ляционную жалобу» и  замечания на протокол  судебного 
заседания. Как правило,  суд в  этой  ситуации отказывает 
в  удостоверении «замечаний на протокол»  судебного  за-
седания по первой инстанции. Во второй инстанции обыч-
но не обращают внимания на признаки «фальсификации 
(подлога)» протокола и решение остается без изменения.

Для стороны, которая имеет на руках доказательства, 
подтверждающие правильность «замечаний на протокол», 
вновь  открывшимся  обстоятельством  станет  то,  что  суд 
второй инстанции принял апелляционное определение на 
основании  ничтожного  (фальсифицированного)  недопу-
стимого  доказательства  (протокола)  судебного  заседания 
в суде первой инстанции.

Таким образом:
– в результате принятия Закона № 353-ФЗ от 09 дека-

бря 2010  г.  «О внесении изменений в Гражданский про-



48

№ 4/2017
♦

цессуальный  кодекс  Российской Федерации»  сократился 
срок вступления решений суда в  законную силу,  а  коли-
чество необоснованных (незаконных) решений возросло;

– глава 42 ГПК РФ дает возможность гражданину восста-
новить  свои  права  в  судебных  заседаниях  неограниченное 
количество раз, что может заставить судей первой и второй 
инстанции  провести  надлежащую  подготовку  и  более  де-
тальное исследование существенных для дела фактов и об-
стоятельств с учетом интересов всех заинтересованных лиц;

– сам факт уклонения судей от полноценного рассмо-
трения  «Заявлений  по  вновь  открывшимся  или  новым 
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу», а также отказ от исследования указанных 
в заявлении обстоятельств всегда является для заявителя 
вновь открывшимся обстоятельством, существенным для 
дела, которое не было и не могло быть известно заявителю 
и является основанием для очередного обращения в суд за 
защитой нарушеных прав и интересов;

–  обращение  в  суд  с  «Заявлением  о  пересмотре  по 
вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам  судеб-
ного  постановления,  вступившего  в  законную  силу»  со-
действует искоренению ненадлежащей подготовки дел по 
фактической стороне в производстве в судах общей юрис-
дикции.
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ПиТаННя аДаПТаціЇ ЗакОНОДаВСТВа УкРаЇНи ЩОДО ПРаВа фіЗиЧНОЇ ОСОби 
На СВОбОДУ ПЕРЕСУВаННя ДО СТаНДаРТіВ ЄВРОПЕйСькОгО СОЮЗУ

TO PROBLEMS OF ADAPTATION OF THE LEGISLATION OF UKRAINE 
ON THE RIGHTS OF A PERSON TO FREEDOM TO TRANSFER TO EU STANDARDS

Стефанчук М.О.,
к.ю.н., доцент, с.н.с. юридичного факультету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Право на свободу пересування є фундаментальним у демократичному суспільстві. Автором досліджено юридичну природу та зміст 
поняття «свобода пересування». У статті проаналізовано підстави, межі й обмеження зазначеного права, розглянуто норми законодав-
ства Європейського Союзу в зазначеній сфері, зроблено висновки щодо проблеми гармонізації з законодавством Європейського Союзу 
та перспективи розвитку дослідженої правової категорії в майбутньому.

Ключові слова: свобода пересування, обмеження права, Конституція України, міграція, законодавство ЄС.

Право на свободу передвижения является основополагающим в демократическом обществе. Автор исследовал юридическую при-
роду и содержание понятия «свобода передвижения». В статье проанализированы основания и пределы ограничения этого права, 
рассмотрены нормы законодательства Европейского Союза в указанной сфере, сделаны выводы по проблеме гармонизации с законо-
дательством Европейского Союза и перспективам развития указанной правовой категории в дальнейшем.

Ключевые слова: свобода передвижения, ограничение права, Конституция Украины, миграция, законодательство ЕС.

The right to freedom of movement is fundamental in a democratic society. The author examines the legal nature and content of the concept 
of freedom of movement. The article analyzes the grounds and limits of the restriction of this right, examines the norms of the EU legislation in 
this area, make conclusions on the issue of harmonization with the EU legislation and the prospects for the development of this legal category 
in the future.

Freedom of movement and free choice of place of residence is an extremely controversial category, as it provokes disputes over the defini-
tion of a balance on the establishment of restrictions in order to protect the interests of the state and the empowerment of all individuals. Even 
the standards of the leading countries of the world and the EU legal system are not perfect and require a revision of many principles. Visa policy 
restricts the right of a person to stay where he has a desire and creates a lot of procedural obstacles.

Defined rights may be limited in accordance with the law, provided that they are substantiated as necessary in a democratic society. Also, 
this individual right should have a framework for unlimited use, since the absence of such rights may lead to a violation of the rights of another 
individual.

Thus, the restriction of the rights of a person and a citizen on the choice of the method, purpose or direction of travel, the choice of place of 
residence and residence is one way of regulating the degree of freedom of a person and a citizen in moving, choosing the place of residence and 
residence, which requires, but in its implementation a clear Legal regulation of grounds, order and limits of their application.

Key words: freedom of movement, restriction of law, Constitution of Ukraine, migration, EU legislation.

Здійснюючи  аналіз  правового  регулювання  свободи 
пересування фізичних осіб варто наголосити на тому, що 
норми, які стосуються вільного руху, здебільшого визна-
чаються  конкретною  державою  самостійно,  проте Євро-
пейський Союз створює особливу базу вивчення, оскільки 
об’єднує  значну  кількість  європейських  держав  і  поши-
рює свободу пересування на сукупну територію всіх дер-
жав, які входять до його складу.

У цьому вимірі свобода пересування фізичних осіб 
є  базовою,  вона  тісно переплітається  зі  свободами пе-
ресування товарів, послуг і капіталу. Тенденція до гло-
балізації,  загальний  розвиток  суспільства,  прагнення 
відкрити  доступ  до  важливих  історичних,  культурних 
і  природних  цінностей,  активна  співпраця  науковців  і 
розширення міжнародних контактів фізичних осіб ство-
рюють усі передумови для зняття обмежень із вільного 
вибору місця перебування. Усе це визначає актуальність 
поставленої проблеми та передбачає здійснення вчасно-
го  і  належного  нормативного  регулювання  зазначених 
суспільних відносин Україною та міжнародним товари-
ством.  Однак  посилення  загрози  тероризму,  поширені 
міграційні процеси, спричинені прагненням до доступ-
них  економічних  благ,  загрозлива  політична  ситуація 
на  Сході  України,  окупація  Криму  примушують  пере-
осмислити основні питання щодо свободи пересування 
і  виробити ефективну стратегію,  забезпечивши баланс 
щодо встановлення обмежень.

Метою  дослідження  є  аналіз  поняття  «свобода  пере-
сування»,  комплексне  дослідження  можливих  обмежень 
зазначеного права в Україні, визначення основних аспек-
тів вільного руху, згідно з законодавством Європейського 

Союзу, та внесення пропозицій щодо перспективи удоско-
налення зазначеної правової категорії.

Основною  нормативно-правовою  базою  здійсненого 
дослідження  є  Конституція  України  та  закони  України, 
які стосуються обмеження права на свободу пересування. 
Велике  значення  також  мають  міжнародно-правові  акти 
й  основні  джерела  права  Європейського  Союзу.  Досить 
ґрунтовно досліджено проблематику у працях М. Анісімо-
ва, С. Бритченка, М. Буроменського, А. Георгіци, В. Дени-
сова, С. Добрянського, Л. Луця, П. Маланчука, Г. Москаля, 
В. Опришка, П. Рабиновича, В. Репецького, С. Сухоруко-
ва, Ю. Тодики та ін. Однак існують значні прогалини в по-
рівняльному аналізі основних термінів і понять у законо-
давстві Європейського Союзу й України.

Активна  інтеграція України у простір Європейського 
Союзу диктує необхідність проводити важливі зміни полі-
тичного, економічного та правового характеру, як зазначе-
но у Плані дій «Україна – Європейський Союз». Сьогодні 
Європейський  Союз  і  Україна  мають  розширені  можли-
вості  для  тісних  політичних  відносин,  економічної  інте-
грації  та  поглиблення  співробітництва.  Зважаючи  на  це, 
ми  прийняли  на  себе  зобов’язання щодо  адаптації  влас-
ного законодавства до стандартів Європейського Союзу, і 
це створює безліч завдань, розв’язання яких є необхідною 
передумовою входження до його складу. 

У зв’язку з цим було ухвалено закон України «Про За-
гальнодержавну програму адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства Європейського Союзу» та постанову 
Кабінету  Міністрів  України  «Про  Концепцію  адаптації 
законодавства  України  до  законодавства  Європейського 
Союзу», «Про затвердження Положення про Міжвідомчу 
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координаційну раду з адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» [1, 5]. 

Проблема обмеження права вільного пересування  за-
лишається  невирішеною.  Значна  кількість  організацій-
них,  нормативних,  наукових  питань  потребують  свого 
розв’язання.  Зокрема  важливо  провести  роботу  над  по-
рівняльним  аналізом  норм  українського  законодавства 
з  нормами  Європейського  Союзу  в  досліджуваній  сфері 
суспільних  відносин  і  запровадити необхідні  для  набли-
ження до стандартів Європейського Союзу зміни. 

Конституційне  право  на  свободу  пересування,  вибір 
місця перебування і проживання належить до групи осо-
бистих прав,  і  відповідає  всім ознакам,  властивим даній 
групі  прав  і  свобод людини.  Значимість права на  свобо-
ду пересування, вибору місця перебування та проживан-
ня для людини неможливо недооцінити. Рух – це форма 
життя,  без  можливості  пересуватися  не  можна  говорити 
про повноцінну життєдіяльності людини, багато соціаль-
них  благ  стануть  недосяжними.  Наприклад,  можливість 
отримання роботи в іншому місті, можливість відпочинку, 
а за умов соціально-економічної напруженості зміна міс-
ця проживання є  іноді єдиним способом зберегти одне з 
важливих прав людини – право на життя. Можна сказати, 
це одна з умов розвитку людини, суспільства, культури і 
держави. 

Дослідження проблеми обмеження прав  і свобод лю-
дини та громадянина, зокрема, право на свободу пересу-
вання, можливе за умови аналізу основних елементів  ін-
ституту обмеження прав і свобод, а саме, мети та способів 
обмеження.  Невідчужуваний  характер  права  на  свободу 
пересування, вибір місця перебування і проживання, озна-
чає не абсолютну свободу, а чітко встановлені законом до-
пустимі обмеження права.

Право  на  свободу  пересування  є  одним  із  основопо-
ложних прав людини, яке сприяє реалізації інших її прав і 
свобод. Державою гарантовано, що будь-яка людина може 
переміщатись у вибраному нею напрямку за власним ба-
жанням  і  з  визначеною  нею метою,  використовуючи  всі 
допустимі шляхи та засоби без перешкод. Однак користу-
вання  зазначеним  правом  не  повинно  водночас  порушу-
вати права і свободи інших суб’єктів права. Таке право в 
нормативному  вираженні  має  національний  і  міжнарод-
ний рівні [8]. 

У  національному  вимірі  України  основними  право-
вими  документами,  в  яких  право  на  вільне  пересування 
максимально розкрите, є Конституція України, Цивільний 
кодекс України  й  інші  актуальні  закони.  Згідно  зі  ст.  33 
Конституції України, будь-яка особа, громадянин країни, 
іноземець чи особа без громадянства, в разі  її  законного 
перебування на території України, може вільно користува-
тись правом на свободу пересування, вільно здійснювати 
вибір місця проживання чи залишати територію України. 
Але в Конституції також зазначено, що існують виняткові 
обмеження такого права, і вони встановлюються лише за-
коном. Водночас гарантовано, що громадянин України не 
може бути позбавлений права в будь-який час повернути-
ся в Україну [3]. 

У  ст.  313  Цивільного  кодексу  України  підкреслено: 
«Фізична  особа  має  право  на  свободу  пересування».  До 
переліку особистих немайнових прав віднесено право на 
свободу  пересування.  Стаття  регламентує  використання 
такого права неповнолітніми: лише з досягненням чотир-
надцятирічного віку можна вільно і самостійно пересува-
тись територією України й обирати місця перебування. До 
того ж, це можливо лише за згодою батьків (усиновлюва-
чів), опікунів і в їхньому супроводі або в супроводі осіб, 
які  уповноважені  ними.  З  шістнадцяти  років  можливий 
вільний самостійний виїзд за межі України. Також Цивіль-
ним Кодексом визначено, що «фізична особа не може бути 
видворена з обраного нею місця перебування, доступ до 
якого не заборонений законом». Отже, можна дійти висно-

вку, що лише прямі норми Закону встановлюють перелік 
обмежень місць перебування. Проте, для захисту інтересів 
державної безпеки, охорони громадського порядку, життя 
та здоров’я людей передбачені особливі правила доступу 
на окремі території, які цього потребують [10]. 

Закон «Про свободу пересування та вільний вибір міс-
ця проживання в Україні», ухвалений Верховною Радою 
України ще  в  2003  р.,  став  відправною  точкою  для  вдо-
сконалення українського  законодавства  в  згаданій  сфері. 
Цей  Закон,  відповідно  до  Конституції  України,  регулює 
відносини, пов’язані зі свободою пересування та вільним 
вибором  місця  проживання  в  Україні,  що  гарантуються 
Конституцією України і закріплені Загальною деклараці-
єю прав людини, Міжнародним пактом про громадянські 
та політичні права, Конвенцією про захист прав людини та 
основних свобод і протоколами до неї, іншими міжнарод-
ними актами, а також визначає порядок реалізації свободи 
пересування та вільного вибору місця проживання і вста-
новлює випадки їх обмеження [8]. 

Саме  ст.  12  зазначеного Закону України  визначає пе-
релік  обмежень  свободи  пересування  в  територіальному 
аспекті. Зокрема вільний рух «може бути обмежено:

– у прикордонній смузі;
– на територіях військових об’єктів;
– у  зонах, які,  згідно з Закону, належать до  зон з об-

меженим 
доступом;
– на приватних земельних ділянках;
– на територіях, щодо яких введено воєнний або над-

звичайний стан;
– на окремих  територіях  і  в населених пунктах,  де  в 

разі  небезпеки  поширення  інфекційних  захворювань  і 
отруєнь людей введені особливі умови і режим проживан-
ня населення та господарської діяльності;

– на тимчасово окупованих територіях» [6].
Також  критерієм  обмеження  свободи  пересування  є 

особливий статус людини. А саме: особи, до яких засто-
совано запобіжні заходи або ті, що відбувають покарання 
у  вигляді  обмеження  або  позбавлення  волі;  особи,  яким 
заборонено виїжджати за межі України без погодження з 
уповноваженим органом з питань пробації, або які пере-
бувають під адміністративним наглядом [6].

Відповідно до законодавства про інфекційні захворю-
вання  та  психіатричну  допомогу,  в  такому  праві  обмеж-
уються особи, що підлягають примусовій госпіталізації та 
лікуванню. Також це стосується іноземців і осіб без гро-
мадянства, які не мають законних підстав для перебування 
на території України, осіб, які звернулися за наданням їм 
статусу біженця чи додаткового  захисту  і  стосовно  яких 
прийнято рішення про оформлення документів для вирі-
шення питання щодо визнання біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту. Щодо військових, то обме-
ження встановлюються у разі призову на дійсну строко-
ву службу до Збройних Сил України та інших, утворених 
відповідно до законів України, військових формувань, та 
іноземців, які перебувають у складі військових іноземних 
підрозділів і мають статус військового [2, 6].

В  Україні  існує  певна  особливість  щодо  обмеження 
права  на  вільний  рух,  яка  випливає  з  визначення  окре-
мих  районів,  міст,  селищ  і  сіл  Донецької  та  Луганської 
областей  (тимчасово  окупованих  територій).  Відповідно 
до  Закону  України  «Про  особливий  порядок  місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької  та Луган-
ської областей», в них діють спеціальні правила місцевого 
самоврядування. Чинними вони будуть до моменту виве-
дення  всіх  незаконних  збройних  формувань,  російських 
окупаційних військ, їхньої військової техніки, а також бо-
йовиків  і  найманців  з  території України,  та  відновлення 
повного контролю України за своїм державним кордоном.

Окрім норм національного законодавства, право кож-
ного  на  вільне  пересування,  як  і  заборона  встановлення 



51

Юридичний науковий електронний журнал
♦

будь-яких обмежень такого права, крім визначених зако-
ном, гарантується ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про 
захист  прав  людини  і  основоположних  свобод,  в  якій 
зазначено:  «Кожен,  хто  законно  перебуває  на  території 
будь-якої держави, має право вільно пересуватися і віль-
но вибирати місце проживання в межах цієї території. На 
здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні об-
меження, крім тих, що передбачені законом і є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в  інтересах національ-
ної чи громадської безпеки, для підтримання публічного 
порядку,  запобігання  злочину,  для  захисту  здоров’я  чи 
моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб» [7].

Отже, право громадян України на вільне пересування 
захищено  на Конституційному  та  законодавчому  рівнях, 
а також міжнародними договорами, згоду на які надала у 
встановленому порядку Верховна Рада України, а тому, в 
разі порушення таких прав, вони підлягають захисту.

Основними міжнародними нормативно-правовими ак-
тами,  що  закріплюють  свободу  пересування,  є  Загальна 
декларація прав людини (ст. 13) і Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права (ст. 12). 

Згідно зі ст. 3 Протоколу № 4 до Європейської конвен-
ції про захист прав і основних свобод людини, свобода пе-
ресування гарантується в такий спосіб, що жодна людина 
не може бути позбавлена права в’їзду на територію держа-
ви, громадянином якої вона є [7]. 

Саме на цьому базуються основні стандарти Європей-
ського Союзу в зазначеній сфері суспільних відносин, які 
закріплені в таких джерелах, як:

1) установчі договори;
2)  договір  про  заснування  Конституції  для  Європи 

(Конституція Європейського Союзу) від 29 жовтня 2004 р.;
3) конвенції між державами-членами;
4) регламенти;
5) директиви;
6) рішення Ради або Європейської комісії.
В європейському суспільстві саме свобода пересування 

фізичних осіб є однією з найважливіших цінностей. Адже 
Договором про Європейський Союз встановлено, що саме 
верховенство права і повага до прав людини повинні до-
мінувати  в  сучасному  світі. Усі  держави  об’єднуються  з 
метою захисту справедливості, унеможливлення дискри-
мінації  та  сприяння  розвитку  терпимості,  солідарності, 
рівності і демократії. Висновок, що право на свободу пере-
сування осіб є одним з базових прав людини і гарантується 
стандартами Європейського Союзу, можна зробити, проа-
налізувавши справу С–7/75 Mr. And Mrs. F. v. BelgianState, 
розглянуту Судом Європейського Союзу у 1975 р. Вперше 
у праві Європейського Союзу термін «свобода пересуван-
ня фізичних осіб» був закріплений рішенням Суду Євро-
пейського Союзу у справі C–127/08 Metockv. Minister for 
Justice, Equality and Law Reform від 2008 р.

З  підписанням  Договору  про  Європейський  Союз  і 
набранням ним чинності в 1993 р. було запроваджено ін-
ститут європейського громадянства, згідно з яким, право 
на свободу пересування поширювалося на всіх громадян 
держав-членів Європейського Союзу. Ефективне функціо-
нування цього права було забезпечене прийняттям Дирек-
тиви  2004/38/ЄС Європейського  парламенту  та  Ради  від 
29 квітня 2004 р. «Про право  громадян Союзу та членів 
їхніх сімей вільно пересуватися та проживати на території 
держав-членів», яку 2011 р. було доповнено Регламентом 
492/2011 щодо свободи пересування працівників у межах 
Союзу, що замінив Регламент 1612/68 [9].

Однак категорію свободи пересування в Європейсько-
му Союзі можна розділити в залежності від осіб, до яких 
вона застосовується. До них ми відносимо такі елементи:

– свобода пересування працівників;
– свобода пересування осіб у пошуку роботи;
– свобода пересування осіб, що не працюють;
– свобода пересування громадян третіх країн.

У  правовому  полі  Європейського  Союзу  також  виді-
ляють  низку  законних  обмежень  свободи  пересування, 
зокрема це стосується осіб, зайнятих на державних поса-
дах, чи тих, що є представниками публічної влади (згідно 
зі  ст. 45–4 Договору про функціонування Європейського  
Союзу);  людей,  в  яких  виявленні  хвороби,  що  станов-
лять загрозу системі охорони здоров’я (ст. 29 Директиви 
2004/38/ЄС). Також можливо встановити певні обмеження 
з метою захисту національної безпеки, державних інтер-
есів і зовнішнього правопорядку.

Розвиток  правової  культури  і  прагнення  до  встанов-
лення верховенства права у європейській цивілізації спри-
яють поступовій лібералізації положень про вільний рух 
осіб  і  всіх  категорій  громадян  держав-членів  Європей-
ського Союзу  та  осіб  третіх  країн. Отже,  право  на  віль-
не пересування в межах Європейського Союзу поступово 
розвивається та розширюється.

Саме  створення Шенгенської  зони,  в  якій  відмінили 
прикордонний контроль,  започаткувало  загальну  тенден-
цію в розвитку такого права. Результатом стало створен-
ня системи правових норм, які регулюють суспільні від-
носини, що виникають між різними державами Європи у 
зв’язку  з  встановленням  ними  прозорості  спільних  кор-
донів, визначенням єдиних правил  і умов в’їзду на  їхню 
територію,  скасуванням митних  перевірок, що  перешко-
джають вільному переміщенню людей і товарів, запрова-
дженням єдиного візового режиму на кордонах із третіми 
країнами, тобто з країнами, територія яких знаходиться за 
межами Шенгенського простору [4].

Візовий кодекс, який діє з 2010 р., забезпечує ефектив-
ний контроль за міграційними потоками в Європейському 
Союзі,  створює  прозорі  механізми  встановлення  обме-
жень шляхом  ухвалення  візових  рішень.  Він  гармонізує 
основні стандарти і є базовим документом, який зменшує 
дискримінаційні прояви та сприяє розвитку демократич-
них принципів.

У межах Плану дій щодо спрощення візового режиму 
з Європейським Союзом було ухвалено низку законів, по-
станов і розпоряджень, розроблено десятки концептуаль-
них рамкових і планувальних документів, укладено й ра-
тифіковано відповідні міжнародні угоди та конвенції [8].

11 травня 2017 р. Рада міністрів Євросоюзу схвалила 
остаточне рішення про надання громадянам України права 
на безвізові подорожі до країн-членів Європейського Со-
юзу. Завдяки цьому українці розширили можливості віль-
ного  пересування,  а  це  сприятиме  загальному  розвитку 
населення країни та покращить туристичне сполучення з 
Європою, допоможе подолати дискримінацію наших гро-
мадян і прискорить інтеграцію до європейського суспіль-
ства.

Свобода  пересування  та  вільний  вибір місця  перебу-
вання є надзвичайно суперечливою категорією, адже вона 
провокує  дискусії  з  приводу  визначення  балансу  щодо 
встановлення  обмежень  для  захисту  інтересів  держави 
і  розширення  можливостей  усіх  фізичних  осіб.  Навіть 
стандарти  провідних  країн  світ  і  правова  система Євро-
пейського  Союзу  недосконалі  та  потребують  перегляду 
багатьох принципів. Візова політика обмежує право лю-
дини перебувати там, де вона бажає, і створює безліч про-
цедурних перешкод.

Визначені права можуть бути обмежені згідно із зако-
ном,  за  умови, що  вони  обґрунтовуються  як  необхідні  у 
демократичному суспільстві. Також це індивідуальне пра-
во потребує певних меж, оскільки відсутність таких може 
призвести  до  порушення  прав  іншого  індивіда.  Цивілі-
зований світ уже дуже давно шукає допустимі межі вза-
ємовідносин людини (особистості) та держави, розглядає 
усі можливості для поєднання їхніх інтересів. Поширене 
ідеальне уявлення про таке співвідношенні: інтереси лю-
дини варто вважати першочерговими, а благо народу по-
винно розглядатись як найвищий пріоритет для держави. 
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Але життєві реалії істотно корегують «ідеальний» варіант, 
і сучасне уявлення про оптимальне співвідношення «осо-
бистість – держава» відходить від індивідуалістичної кон-
цепції і змінюється в бік дедалі більшої соціалізації прав 
людини,  які  розглядаються  крізь  призму  загальнолюд-
ських цінностей і публічних інтересів.

Отже,  обмеження  права  людини  і  громадянина  на 
вибір  способу,  мети  чи  напрямку  пересування,  обрання 
місця  перебування  та  проживання  –  це  один  із  способів 
регулювання  ступеня  свободи  людини  і  громадянина  в 
пересуванні, виборі місця перебування і проживання, що, 
однак, вимагає у своїй реалізації чіткої правової регламен-
тації підстав, порядку і меж їх застосування.

Тобто, право на свободу пересування може бути обме-
жене законом. Здійснивши аналіз даного питання, можемо 
внести пропозицію щодо необхідності закріпити у ст. 33 
Конституції України перелік випадків, коли можливе об-
меження  вільного  пересування,  з  метою  вдосконалення 
рівня гарантування даного права.

Також варто переглянути застосування поняття «свобо-
да пересування» і замінити його на поняття «вільне пере-

сування», з метою уніфікації термінології, оскільки саме 
така дефініція використовується в нормах права Європей-
ського Союзу. Глобальна загроза національній безпеці та 
державним  інтересам  назріває  у  зв’язку  зі  значними  не-
легальними  потоками мігрантів  із  країн Південно-Захід-
ної Азії, Африки, Середнього і Близького Сходу. Цю про-
блему варто визначити на законодавчому рівні і розробити 
стратегію державної політики у даному напрямку.

Також варто забезпечити використання права на осві-
ту, відпочинок, рекреацію, максимально зменшити бюро-
кратичні формальності, використовувати сучасні підходи 
у співробітництві в галузі туризму та культурного обміну.

Хоча наша держава реалізує прагнення наближення до 
міжнародних стандартів, все ще залишаються не виріше-
ними  багато  важливих  питань.  Зокрема,  застосовуються 
загальні і не чіткі поняття «державні інтереси», «соціальні 
причини» тощо, існує проблема вирішення повноцінного 
правового врегулювання питань пересування на окупова-
них територіях, заборона в’їзду і пересування особам, що 
перебувають  у  «санкційних  списках»,  заборона  пересу-
вання діячів країни-агресора тощо.
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іСТОРиЧНі ЕТаПи РОЗВиТкУ ЗакОНОДаВСТВа 
В галУЗі ВикОРиСТаННя Та ОхОРОНи ліСіВ
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У статті зроблено спробу виокремити основні історичні етапи розвитку законодавства в сфері використання та охорони лісів. Дослі-
дження ґрунтувалося на матеріалах джерел історико-правової науки, а також на наявності загальновизнаної класифікації етапів еволюції 
держави і права на території України. 

Ключові слова: ліс, лісове законодавство, земельне законодавство, лісові відносини, правова охорона лісів.

В статье сделана попытка выделить основные исторические этапы развития законодательства в сфере использования и охраны 
лесов. Исследование базировалось на материалах источников историко-правовой науки, а также на наличии общепризнанной класси-
фикации этапов эволюции государства и права на территории Украины.

Ключевые слова: лес, лесное законодательство, земельное законодательство, лесные отношения, правовая охрана лесов.

Forests of Ukraine are its national wealth and for his purposes and location they serve mostly water, protective, sanitary and hygienic, health, 
recreational, aesthetic, educational, and other functions and are the source for needs of society in forest resources. Wood, like other natural 
resources of Ukraine – land, water, minerals, air, is the national treasure according to the article 13 of the Constitution of Ukraine is the property 
of the Ukrainian people.

On all stages of formation starting from Kievan Rus where firstly forestry norm were determined in «Russian Truth» until nowadays these 
norms are at huge significance. In this article the author tried to distinguish main historical stages of the legislative development in the sphere 
of forestry use and protection. The research is based on the historical and legal materials including the general classification of the evolutionary 
stages of the State and Law on the territory of Ukraine. It contains the conclusion about it was a difficult process of developing the legislation. 
Legal and organizational basis of usage and protection of forests are discovered in «Russian Truth», Statues of the Great Duchy of Lithuania 
(1529, 1566, 1588). In the period of Cossack Hetmanate is characterized by publishing the warrants, leaflets, wagons, instructions and charters 
that are partly focused on significance and exceptionality of forests. Strict legal regulation of forestry usage is also seen in the period of Russian 
State. Also the USSR experience of handling the forests showed us that state tried to control all forests and forestry lands.

Key words: forest, forest legislation, land legislation, forest relationships, legal protection of forests.

На  усіх  етапах  становлення  історичної  державності, 
починаючи з Київської Русі, де вперше в «Руській правді» 
знайшли відображення лісоохороні норми, і до сьогоден-
ня, ліс мав виняткове значення.

Метою  статті  є  дослідження  питань  становлення  за-
конодавства, що закріплює порядок використання та охо-
рони лісів та виокремлення основних історичних періодів 
розвитку законодавства у відповідній сфері.

Науково-теоретичною  основою  та  науковим  підґрун-
тям стали праці таких вчених: В. Г. Вакулюка, С. А. Ген-
сирука, Л. А. Заславської, Б. Г. Іваницького, Б. В. Кіндю-
ка, О. С. Колбасова, Я. М. Лазаренко, О.  І.  Логвиненко, 
Л. Е. Михайлова, К. А. Рябця. 

Враховуючи  загальновизнану  класифікацію  етапів 
еволюції держави і права на території України, можна ви-
ділити  такі  історичні  етапи  становлення  законодавства 
в  сфері  використання  та  охорони  лісів:  1)  Період  Київ-
ської Русі (ІХ–ХІ ст.ст.); 2) Литово-Польська доба (ХІV– 
XVII  ст.ст.);  3)  Козацько-гетьманська  держава  (ХVII–
XVIII ст.ст.); 4) Період Російської держави (кінець XVIII–
початок ХХ ст.ст.); 5) Період Союзу РСР (1917–1991 рр.); 
6) Період державної незалежності України (1991 р. – те-
перішній час).

1. Період Київської Русі (ІХ–ХІ ст.ст.) можна вважати 
початком  історичного  формування  нормативно-правової 
бази на  території України. Ліси відігравали одну  з  голо-
вних  ролей  в  економічному  житті  Русі  –  України.  З  де-
рев будувалися будинки, фортеці,  церкви,  виготовлялися 
предмети побуту. Полювання, збір меду, рибальство при-

носили великі прибутки. За даними С. А. Генсирука, ліси 
займали величезні площі, які складали майже 40% терито-
рії нинішньої України [1, с. 17].

Вперше про охорону лісів згадується у законах князя 
Ярослава Мудрого «О церковних судах і земських ділах», 
у  яких було  вміщено лісоохоронну  статтю,  запозичену  з 
Візантійських лісових  законів, що, на думку  сучасників, 
було неефективним для охорони лісів [2, с. 131].

У  «Руській Правді»  –  видатній  пам’ятці  давньорусь-
кого права –установлювалися штрафи за порушення прав 
власності на лісові промисли. Відповідно до норм «Русь-
кої  правди»,  за  порушення  закону,  пов’язаного  з  лісами, 
найбільший розмір штрафу (в 12 гривень) встановлювався 
за чотирма статтями: 69, 71, 72, 73. При цьому характер 
злочинів,  за які передбачалися такі санкції, дуже різний. 
Проте не існувало конкретних норм із захисту лісів, регу-
лювалася охорона окремих дерев, межові знаки або борті. 
Функціональні обов’язки з охорони лісів виконували кня-
зівська дружина, а також місцева влада [3, с. 101].

2. Литово-Польська доба (ХІV–XVII ст.ст.). У цей пе-
ріод  знайшло  своє  продовження  регулювання  охорони 
природи державою. Період ХІV–ХVІІ  ст.ст.  є  найважли-
вішим в історії розвитку і формування лісового права. Це 
пов’язано  з  тим, що  українські  землі  в  той  час  входили 
до складу декількох держав  і  у них функціонували різні 
системи права. Унаслідок татаро-монгольської навали від-
бувся поділ українських земель. Основна частина потра-
пила  до  сфери  політичного  впливу  Великого  Князівства 
Литовського,  а  потім  –  Речі  Посполитої.  Друга  частина 
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зберегла свою самостійність і стала центром формування 
Запорізької Січі, а згодом – Української козацької держа-
ви. Третя частина українських земель увійшла до складу 
Московської держави, а потім – Російської імперії. Осно-
вою правових систем цих держав були норми, побудовані 
на використанні звичаїв і народних традицій.

Розвиток лісового  законодавства Великого князівства 
Литовського характеризується як збереженням норм дав-
ньоруського  права,  так  і  введенням  у  дію  нових  норма-
тивно-правових актів. Передусім, це – прийняття норм з 
охорони лісів  у  трьох Статутах Великого  князівства Ли-
товського 1529, 1566, 1588 рр. Так, в Статуті 1529 р. пи-
танням регламентації лісової галузі присвячено двадцять 
артикулів – з першого по двадцятий розділу ІХ, в Стату-
ті  1566 р.  –  сімнадцять  артикулів  розділу Х,  а  в Статуті 
1588 р. – вісімнадцять артикулів розділу Х.

Важливою  подією  історії  лісового  права  стало  при-
йняття у 1567 р. Лісового Уставу Великого князівства Ли-
товського  –  першого  спеціального  закону щодо  охорони 
та використання лісів на українських землях. Період піс-
ля Люблінської унії 1569 р. характеризувався хижацьким 
ставленням  до  природних  багатств  українських  земель 
і  лісових угідь, що призвело до  суттєвого  скорочення  їх 
площ [4, с. 11].

3.  Козацько-гетьманська  держава  (ХVII–XVIII  ст.ст.). 
Охорона природи в Запорізькій Січі проявлялася, насам-
перед,  у  збереженні  і  раціональному  використанні  при-
родних ресурсів. При аналізі організації служби охорони 
лісів у Запорізькій Січі необхідно враховувати ту особливу 
роль, яку відігравав цей природний ресурс у житті козаків. 
По-перше,  за даними С. А. Генсирука, на початок XVIII 
ст. середня лісистість України становила 30% та переви-
щувала сьогоднішню приблизно у 2 рази. По-друге, ліси 
служили оборонними витворами, козаки влаштовували в 
них засіки, що захищали наші землі від набігів татар. По-
третє, ліси були місцем полювання,  збирання ягід, меду, 
тобто давали засоби для існування великій кількості лю-
дей [1, с. 15].

У цілому на території Запорізької Січі діяв чіткий по-
рядок користування лісами, який уміщував вимоги: не ру-
бати ліс у засіках, не знищувати плодові дерева, не палити 
печі  сирими  колодами.  Усними  правилами  дозволялося 
використовувати  в  господарських  цілях  лише  сухі  дере-
ва,  а  ліс  вирубувати  без  надмірності,  його  рекомендува-
лося зберігати для нащадків. На думку О. І. Логвиненко, 
козаки встановили за допомогою норм звичайного права 
добре  продуманий  порядок  раціонального  використання 
природних ресурсів [5, с. 189-192]. Крім цього, на значній 
території України діяли природоохоронні статті-артикули 
Литовського статусу 1588 р., які були аналогічні статтям 
Руської Правди та доповнювали їх. Артикули стосували-
ся полювання, бортництва, пошкодження лісових масивів, 
межевих знаків.

Період  козацької  держави  характеризувався  видан-
ням  з  питань  охорони  лісів  окремих  універсалів,  ор-
дерів,  інструкцій,  листівок,  грамот  гетьмана,  що  були 
обов’язковими  для  виконання. Функції  охорони  природ-
них  багатств  покладалися  на  спеціальні  підрозділи,  що 
формувались із козаків [6, с. 232].

4.  Період  Російської  держави  (кінець  XVIII–початок 
ХХ ст.ст.). Сувору регламентацію лісокористування почав 
Петро І. Наслідуючи законодавство західних країн, він у 
такий спосіб намагався забезпечити потреби російського 
судобудівництва.  З  1701  р.  законодавством  заборонено 
розкорчовувати під поле ті ліси, що знаходилися ближче 
30 верст від річок. 

У 1720–1723 рр. Петро І підписав низку розпоряджень 
щодо  лісового  господарства  та  лісокористування.  Розпо-
рядження 1720 р. наказувало відмежувати заповідні ліси. 
А у випадках порушення законодавства, що регламентува-
ло лісокористування, – на кордоні заповідних лісів стави-

ти через кожні п’ять верст шибениці, щоб нагадувати про 
суворі покарання.

І хоча Петро І не особливо турбувався про лісорозве-
дення і лісовідновлення, у 1723 р. він наказав використо-
вувати вирубані ділянки під нові насадження і охороняти 
їх від вогню.

Після  смерті  Петра  І  лісове  законодавство  та  уста-
нови  зазнали  «утисків». У  1725  р.  Катерина  І  скасувала 
всю  адміністрацію  лісового  господарства  та  нараховані 
штрафи  за  лісопорушення.  За  її  розпорядженням  запо-
відні  ліси  залишили  тільки понад  деякими річками,  а  їх 
межі зменшили з 50-ти до 15-ти верств. За правління Анни 
(1730–1740 рр.) лісове законодавство та адміністрацію по-
новлено, проте це не було втілено у життя.

Спеціальні  «Наставляння»  Катерини  II  1764  р.,  які 
було надано графу Румянцеву при призначенні його гене-
рал-губернатором Малоросії,  мають  загальний  характер, 
не  визначають  межі  лісокористування,  не  окреслюють 
кордони  при  розчищеннях  лісових  насаджень.  Разом  з 
тим,  у  цьому  документі  закріплюється  право  володіння 
для осіб, які на порожніх землях виростять ліс. Указами 
Катерини II 1782 р. ліси приватних власників вилучено з 
догляду лісових урядів. У 1787 р. князю Потьомкіну нада-
но розпорядження про лісорозведення в Україні: «для за-
ведения и умножения лесов по степям Екатеринославской 
губернии... сеять и сажать леса в казенных и частных да-
чах, сообразно Устава о лесах». Відомо, що цього ж року 
за  вказівкою  Потьомкіна  поблизу Миколаєва  висаджено 
«14 четвертей жолудев». Усі ж інші укази та розпоряджен-
ня Катерини II щодо лісокористування залишилися пере-
важно на папері [7, с. 84–87].

5. Період Союзу РСР (1917–1991 рр.). Процес станов-
лення  правових  відносин  щодо  права  власності  на  ліси 
та  землі  лісогосподарського  призначення  в  радянський 
період характеризувався достатньою кількістю норматив-
но-правових актів, прийнятих на розвиток тогочасного лі-
сового і земельного законодавства, які закріпили, що дер-
жавна власність є оптимальною формою власності на усі 
природні ресурси, і у т. ч. на ліси. 

У  реальності,  до  встановлення  радянської  влади  лі-
совий фонд України розподілявся  в  такий  спосіб:  65,7% 
перебувало в приватній власності (при цьому відзначимо, 
що власниками, серед інших, могли бути і селяни), 19,5% 
належало  державі,  8,8%  –  селянським  общинам,  1,5%  – 
церкві й 4,5% іншим власникам [8, с. 88].

Одним із перших законів радянської влади був Декрет 
«Про землю», прийнятий 26 жовтня 1917 р., яким скасову-
валося право приватної власності на землю, її надра, ліси 
й  води  та  встановлювалося  право  виключної  державної 
власності на них [9, с. 340].

Першим  нормативно-правовим  актом  у  сфері  лісівни-
цтва,  виданим «новою» українською владою,  стало поло-
ження «Про відділ лісової промисловості при Раді Народ-
ного Господарства України», затверджене Радою Народних 
Комісарів (далі – РНК) УРСР 20 лютого 1919 р. Метою його 
прийняття  було  об’єднання  всієї  лісової  та  лісообробної 
промисловості  на  Україні.  Іншим  правовим  документом, 
присвяченим  цьому  питанню,  став  декрет  Ради  народно-
го  господарства УСРР  (далі  –  РНГ УСРР)  від  28  лютого 
1919  р.  «Про  контроль  лесовых  заготовок»,  підписаний 
його  головою, Є. Квірингом. Основною метою прийняття 
нормативно-правового  акту  була  конфіскація  на  користь 
держави всього заготовленого лісу, що перебував на скла-
дах. Населенню дозволялося залишати для своїх потреб не 
більше 5 куб. саженців дров, анулювалися і раніше укладені 
договори на поставку, купівлю, продаж лісу. Єдиним розум-
ним з погляду екології заходом став п. 5 Декрету, що забо-
роняв рубати на дрова соснові та дубові дерева, які мали 
товщину більше 40 см на висоті 1,5 м [10, с. 82].

Декрет ВЦВК  «Про  ліси»  від  27  (14)  травня  1918  р. 
[11] визначив основні принципи соціалістичної організа-
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ції  лісового  господарства  з  метою  використання  лісів  у 
інтересах усього народу. Цей документ встановив новий 
правовий  статус лісів  у  державі. Паралельно  з цими до-
кументами  приймаються  нормативно-правові  акти,  які 
встановлюють порядок використання лісів, що докорінно 
змінює систему лісових правовідносин. Націоналізація лі-
сів стала підставою для виникнення нового типу лісових 
відносин.

Наступним правовим актом став Декрет РНР УРСР 
«Про охорону лісів» від 26 лютого 1919 р. Декрет ста-
вив завдання перед усіма виконавчими комітетами, рев-
комами,  надзвичайними  комісіями  охороняти  ліси  від 
самовільних  рубань,  захоплення  лісового  майна,  лісо-
матеріалів.  Позитивним  моментом  Декрету,  як  вказує 
відомий лісівник В. Г. Вакулюк, була вимога про зали-
шення на своїх робочих місцях персоналу лісової галу-
зі.  Співробітників  можна  було  звільнити  від  займаної 
посади лише за попередньою згодою з Губземвідділами 
[12, с. 330]. 

Важливою подією в процесі розвитку українського лі-
сового законодавства 03 листопада 1923 р. стало прийнят-
тя  Закону  «Про  ліси  УСРР»  IV  сесією  Всеукраїнського 
Центрального виконавчого комітету (далі – ВУЦВК). До-
кумент фактично був першим українським Лісовим кодек-
сом і діяв на території Республіки до кінця 1979 р. Закон 
«Про ліси УСРР» регламентував охорону лісів, лісокорис-
тування,  питання  залісення  земель,  створення  штучних 
лісів. Але попри всю прогресивність норм цього Закону, 
виконати його положення на практиці нова влада не мала 
можливості через відсутність потрібної кількості фахівців 
і фінансів. 

У 1936 р. була особливо виділена водоохоронна зона 
лісів. Усе це сприяло подальшому впорядкуванню лісово-
го господарства СРСР [13, с. 39].

Отже, лісове законодавство СРСР 30-40-х років ХХ ст. 
йшло шляхом видання правових  актів  з  окремих питань 
ведення лісового господарства та використання лісів і зе-
мель лісового фонду, здійснення управління та контролю 
за  їх  використанням,  їх  охорони  тощо,  головним чином, 
у формі постанов уряду СРСР та урядів союзних респу-
блік. Ліси та  інші природні ресурси, такі як вода, надра, 
атмосферне  повітря,  не  визнавалися  товаром,  ліс  як  зе-
мельна  ділянка  з  його  корисними  властивостями  не  міг 
бути об’єктом товарно-грошового обігу, тобто перебувати 
у приватній власності фізичних або юридичних осіб. Ліс, 
як й інші природні ресурси, не мав вартості й розглядався 
окремо від інших фондів держави. 

У  період  Великої  Вітчизняної  війни  1941–1945  рр. 
та  повоєнні  роки  розвиток  лісового  законодавства  про-
довжує  залишатися  одним  із  завдань  господарсько- 
організаторської діяльності СРСР. Це знаходить свій про-
яв у важливих для охорони лісу законах. Так Постановою 
РНК СРСР від 21 червня 1945 р. були затверджені Прави-
ла відпуску лісу на корені в лісах союзного значення, що 
діяли до 1955 р. Крім встановлення порядку відведення та 
використання лісосічного фонду, Правила встановлюють 
обов’язки заготівельників з охорони лісу [14, с. 43].

Разом з тим, порядок ведення господарства та лісоко-
ристування  в  колгоспних  лісах  визначався  Положенням 
про колгоспні ліси, яке було затверджено Радою Міністрів 
СРСР 25 січня 1955 р. № 317. Такі ліси призначалися для 
задоволення потреб колгоспів і колгоспників у деревині, в 
побічному користуванні, для розвитку лісових промислів. 
Крім  того,  вони  виконували  полезахисні,  протиерозійні, 
водоохоронні та інші функції [15, с. 61].

Окремим  напрямом  розвитку  лісового  права  стало 
включення питань,  пов’язаних  із  охороною лісів,  у  при-
родоохоронне законодавство УРСР. Ці положення зафіксо-
вані в Законі «Про охорону природи Української РСР» від 
30 червня 1960 р. і в цілій серії інших законодавчих актів, 
присвячених природоохоронним питанням. Прийняття За-

кону 1960 р. стало початком для розвитку нового напряму 
в законотворчості, пов’язаного з правовою регламентаці-
єю створення зелених зон навколо українських міст і на-
селених пунктів.

Наступним етапом розвитку лісового законодавства у 
радянський період кінця 60-х–початку 70-х рр. ХХ ст. ста-
ла Постанова Ради Міністрів СРСР від 23 вересня 1969 р. 
№ 792 «Про затвердження Положення про Державний ко-
мітет СРСР з лісового господарства» [16, с. 91].

Слід  згадати  і  про  Закон  СРСР  «Про  затвердження 
Основ  земельного  законодавства  Союзу  РСР  і  союзних 
республік» від 13 грудня 1968 р. № 3401-VII, де у ст. 43 
зазначалося:  «Землями  державного  лісового  фонду  ви-
знаються землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але 
призначені  для  потреб  лісового  господарства.  Державні 
лісогосподарські  підприємства,  організації  та  установи 
за  рішенням  виконавчих  комітетів  районних  або  місь-
ких  Рад  депутатів  трудящих  надають  не  використовува-
ні  для  потреб  лісового  господарства  і  лісозаготівельної 
промисловості  сільськогосподарські  угіддя  з  наявних  у 
їх  користуванні  земель  державного  лісового  фонду  кол-
госпам,  радгоспам,  іншим  підприємствам,  організаціям, 
установам  і  громадянам  у  тимчасове  користування  для 
сільськогосподарських  цілей,  якщо  таке  користування 
відповідає інтересам лісового господарства» [17]. Аналіз 
даної норми засвідчує пріоритетність розвитку сільського 
господарства в радянський період. На виконання цього За-
кону був прийнятий Земельний кодекс УРСР від 08 липня 
1970 р., де застосовано аналогічний підхід до земель дер-
жавного лісового фонду.

На  конституційному  рівні  питання  охорони  природи 
широко розкривалися в Конституції СРСР від 07 жовтня 
1977  р.  [18]  і  в Конституції УРСР  від  20  квітня  1978  р. 
[19].  Зокрема,  в  ст.  11  Конституції  СРСР  та  ст.  11  Кон-
ституції УРСР було чітко закріплено виключну власність 
держави на землю, її надра, води й ліси. Не менш важли-
вим моментом конституційних основ лісового законодав-
ства СРСР та УРСР був зміст ст. 18 Конституції СРСР та  
ст. 18 Конституції УРСР, у яких зазначалося, що в інтер-
есах нинішнього та майбутніх поколінь у СРСР здійсню-
ються необхідні заходи для охорони і науково обґрунтова-
ного, раціонального використання землі та її надр, водних 
ресурсів, рослинного й тваринного світу, для збереження 
в  чистоті  повітря  і  води,  забезпечення  відтворення  при-
родних  багатств  та  поліпшення  середовища,  яке  оточує 
людину.

Наступним  етапом  розвитку  лісового  законодавства 
стало  прийняття  Основ  лісового  законодавства  СРСР  і 
союзних республік,  затвердженого Указом Президії Вер-
ховної Ради СРСР 17 червня 1977 р. [20], яке послужило 
передумовою  регулювання  лісових  правовідносин  у  со-
юзних республіках. Яскравим прикладом такого регулю-
вання стало прийняття Верховною Радою УРСР 13 грудня 
1979 р. Лісового кодексу УРСР [21], який врегульовував 
лісові відносини з метою забезпечення раціонального ви-
користання лісів, їхньої охорони й захисту, відтворення і 
підвищення  продуктивності  для  задоволення  потреб  на-
родного господарства та населення в деревині й іншій лі-
совій продукції.

Розвиток  радянського  лісового  законодавства  на  по-
чаток  70–кінець  80-х  рр.  характеризувався  прийняттям 
кодифікованих  актів  у  сфері  регулювання  лісових  пра-
вовідносин,  створенням  Державного  комітету  з  лісово-
го  господарства  тощо.  Окрім  того,  на  відомчому  рівні 
надалі були прийняті законодавчі акти, як всесоюзного, 
так  і  республіканського  значення:  Основні  положення 
з  лісового  насінництва  в  СРСР,  затверджені  Наказом 
Держкомлісгоспу  СРСР  від  24  березня  1976  р.  №  71; 
Постанова Верховної Ради СРСР «Про заходи щодо по-
дальшого поліпшення охорони лісів і раціонального ви-
користання лісових ресурсів» від 17 червня 1977 р.; по-
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станова Ради Міністрів СРСР «Про порядок віднесення 
лісів до протиерозійних, особливо цінних лісових маси-
вів та інших категорій захищеності» від 11 січня 1979 р.  
№ 37;  Інструкція  про  порядок  ведення  державного  об-
ліку лісів, затверджена Наказом Держкомлісгоспу СРСР 
від 19 жовтня 1982 р. № 148; Інструкція щодо здійснення 
побічних лісових користувань в лісах СРСР, затвердже-
на Наказом Держкомлісгоспу СРСР від 13 грудня 1982 р.  
№ 175; Наказ Держкомлісгоспу СРСР «Про розроблен-
ня та реалізацію цільової комплексної програми зі ство-
рення  в  Європейсько-Уральській  зоні  СРСР  постійної 
лісосировинної  бази  на  основі  плантаційного  способу 
вирощування  балансової  деревини  хвойних  порід»  від 
11 травня 1982 р. № 63 тощо [16, с. 5-12].

6. Період державної незалежності України  (1991 р. – 
теперішній час). 

Першими нормативно-правовими  актами  за незалеж-
ності України у сфері лісових відносин став Закон України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» та 
Закон України «Про природно-заповідний фонд України», 
і саме цим законам вдалося закласти основи подальшого 
розвитку лісового права. Окремо слід відмітити розвиток 
міжнародно-правового  регулювання  лісокористування  в 
Україні. Так, за період незалежності Україною були рати-
фіковані такі угоди:

–  Європейська  конвенція  про  захист  прав  людини  і 
основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. (ратифі-
кована 17 липня 1997 р.);

– Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 
05 червня 1992 р. (ратифікована 29 листопада 1994 р.);

–  Рамкова  конвенція  ООН  про  зміну  клімату  від 
09 травня 1992 р. (ратифікована 29 жовтня 1996 р.);

– Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про 
зміну клімату від 11 грудня 1997 р. (ратифікований 04 лю-
того 2004 р.);

–  Угода  країн  СНД  про  взаємодію  в  галузі  екології 
та  охорони  навколишнього  природного  середовища  від 
08 лютого 1992 р.;

– Угода країн СНД про інформаційне співробітництво 
в  галузі  екології  та  охорони  навколишнього  природного 
середовища від 11 вересня 1998 р.;

–  Угода  країн  СНД  про  співробітництво  в  галузі  лі-
сопромислового  комплексу  та  лісового  господарства  від 
11 вересня 1998 р. та ін.

Значним поштовхом у розвитку лісового права стало при-
йняття Лісового кодексу України у 1994 р. У цьому Кодексі 
вперше було надано визначення категорії «ліс», що раніше 
не зустрічалося в радянських правових актах, в основу якого 
покладено формулювання академіка В. Н. Сукачова. Також 
було визначено велику кількість обов’язків, які покладалися 
на постійних лісокористувачів, було зафіксовано поділ лісів 
на  групи,  були наявні  норми,  які  закріплювали положення 
про відтворення лісів, підвищення  їх продуктивності, лісо-
розведення, оплати за використання лісових ресурсів та ін.

В  рамках  кодифікації  національного  природоохорон-
ного законодавства у 2006 р. була прийнята нова редакція 
Лісового кодексу України [22]. Нова редакція Кодексу спря-
мована на  більш повну  гармонізацію національного  лісо-
вого законодавства із законодавством європейських держав, 
рекомендаціями  міжнародних  організацій  та  інститутів. 
Повніше врегульовано питання власності на ліси, управлін-
ня в сфері використання, охорони, відтворення лісів, чіткі-
ше розмежовано сфери регулювання лісового, земельного 
та  інших  галузей  законодавства,  створено правові  основи 
розв’язання низки інших актуальних проблем. У 2001 р. був 
прийнятий нині чинний Земельний кодекс України, у якому 
містяться положення з приводу правового режиму земель 
лісогосподарського призначення.

Виходячи з вищевикладеного, слід відмітити, що про-
цес  становлення  законодавства  щодо  використання  та 
охорони лісів був дуже складний. Правові та організаційні 
засади використання та охорони лісів знайшли «віддзер-
калення» у нормах «Руської Правди», Статутах Великого 
князівства Литовського. Період козацької держави харак-
теризувався  виданням  з  питань  охорони  лісів  окремих 
універсалів, ордерів, інструкцій, листівок, грамот, що ще 
раз  підкреслює  значимість  і  винятковість  лісу.  Сувора 
регламентація  лісокористування  простежується  і  в  пері-
од Російської держави. В свою чергу, радянський досвід 
ведення  лісового  господарства  є  проявом  одержавлення 
лісів  та  земель  лісогосподарського  призначення  із  усіма 
наслідками, які випливали з даного процесу.
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ЮРиДиЧНа ПРиРОДа ЕкОлОгіЧНОЇ бЕЗПЕки

LEGAL NATURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY

краснова Ю.а.,
к.ю.н., доцент,

доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. янчука
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Стаття присвячена дослідженню юридичної природи екологічної безпеки. Встановлено, що для чистоти наукових підходів до поняття 
«екологічна безпека» доцільно враховувати інші правові терміни, такі як: «безпека навколишнього середовища», «безпечне довкілля», 
«безпечні умови для людини», а стосовно суб’єктивного права людини – «право на здорове та сприятливе навколишнє середовище», 
«право на життя у сприятливих природних умовах», «право на сприятливий стан навколишнього природного середовища», «право на 
безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище», «право на сприятливе середовище життєдіяльності» тощо. З цією 
метою підтримується наукова позиція про недоцільність законодавчого «забезпечення сприятливого навколишнього середовища», у 
зв’язку з неможливістю визначення його чітких критеріїв. Із цих позицій «сприятливість» довкілля варто розглядати як одну зі змістовних 
ознак права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище та законодавчо закріпити основні критерії безпечності 
довкілля.

Ключові слова: екологічна безпека, безпека навколишнього середовища, безпечне довкілля, безпечні умови для людини, право на 
здорове та сприятливе навколишнє середовище, право на життя у сприятливих природних умовах, право на сприятливий стан навко-
лишнього природного середовища, право на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище, право на сприятливе 
середовище життєдіяльності.

Статья посвящена исследованию юридической природы экологической безопасности. Установлено, что для чистоты научных подхо-
дов к понятию «экологическая безопасность» целесообразно учитывать другие правовые термины, такие как: «безопасность окружаю-
щей среды», «безопасные условия для человека», а в отношении субъективного права человека – «право на здоровую и благоприятную 
окружающую среду», «право на жизнь в благоприятных природных условиях», «право на благоприятное состояние окружающей природ-
ной среды», «право на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду», «право на благоприятную окружающую среду 
жизнедеятельности» и другие. С этой целью поддерживается научная позиция о нецелесообразности законодательного «обеспечения 
благоприятной окружающей среды», в связи с невозможностью определения его четких критериев. С этих позиций «благоприятность» 
окружающей среды следует рассматривать как одну из содержательных признаков права на безопасную для жизни и здоровья окружа-
ющую природную среду и законодательно закрепить основные критерии безопасности окружающей среды.

Ключевые слова: экологическая безопасность, безопасность окружающей среды, безопасные условия для человека, право на 
здоровую и благоприятную окружающую среду, право на жизнь в благоприятных природных условиях, право на благоприятное состо-
яние окружающей природной среды, право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, право на благоприятную среду 
жизнедеятельности.

The article is devoted to the study of the legal nature of environmental safety. It is established that for the purity of scientific approaches to the 
concept of «ecological safety» it is appropriate to take into account other legal terms such as: «environmental safety», «safe environment», «safe 
conditions for a person», and in relation to subjective human rights – «right on a healthy and favorable environment», «right to life in favorable 
natural conditions», «right to a favorable environment», «right to a safe environment for life and health», «right to a favorable environment for life 
activities», etc. To this end, the scientific position is maintained on the inappropriateness of the legislative «ensuring a favorable environment», 
due to the impossibility of defining its clear criteria. From these positions, the «environmental friendliness» should be considered as one of the 
substantive features of the right to safe environment for life and health and to legislatively establish the main criteria of environmental safety.

Key words: ecological safety, environmental safety, safe environment, safe conditions for a person, right to a healthy and favorable environ-
ment, right to life in favorable natural conditions, right to a favorable environment, right to safe and healthy life environment, right to a favorable 
living environment.

Юридична наука за своїм змістом становить відносно 
розвинену  систему  упорядкованих  знань  про  державно-
правові  явища,  закономірності  їх  існування  і  розвитку. 
Системоутворюючими  елементами  цієї  науки  виступа-
ють: наукові гіпотези, правові ідеї і теорії (спеціальні те-
орії),  концепції, методи, методики  і  принципи наукового 
пізнання, правові інститути, норми і юридичні конструк-
ції, факти і явища правової реальності. Як галузь специ-
фічних знань юридична наука має притаманну їй і упоряд-
ковану систему взаємопов’язаних і взаємодіючих понять і 
категорій, які за суттю і змістом визначаються предметом 
цієї науки і одночасно забезпечують логіко-юридичну ор-

ганізацію знань у сфері держави і права. У своїй єдності 
правові поняття  і  категорії  утворюють категоріально-по-
нятійний  апарат  цієї  науки.  Одночасно  юридична  наука 
виступає  джерелом  формування  її  понятійного  апарату  
[1, c. 50-51]. 

Правові  поняття  –  це  основні  одиниці  розумової  ді-
яльності  людини  (її  знань),  які  відтворюють  суттєві, 
тобто  загальні  (типові)  та  відмінні  ознаки  (властивості, 
риси) фактів, явищ, процесів, становищ у сфері держави 
і права. Правові поняття знаходять свій вираз у термінах 
(словах  та  словосполученнях),  правових  визначеннях 
(дефініціях),  що  закріплюються  у  тексті  права  і  мають 
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сувору логічну визначеність з точки зору їх змісту, обся-
гу та співвідношення з іншими поняттями [2, c. 114-115;  
3, c. 240-241, 456-460]. Правові категорії – це фундамен-
тальні, найбільш широкі за обсягом узагальнення універ-
сальних правових понять, які фіксують найсуттєвіші зако-
номірні зв’язки і відношення у сфері правової дійсності [2, 
c.  114-115; 3,  c.  240-241, 456-460]. Особливістю правових 
понять  і  категорій  є  те, що  вони  не  тільки  відображають 
певний рівень знань щодо об’єктів і явищ правової реаль-
ності та виступають засобом подальшого і поглибленого їх 
пізнання, а й те, що при включенні їх у правові норми (пози-
тивне право) входять до змісту цих норм і тому виконують 
найважливішу  функцію  права  –  регулятивну,  визначаючи 
при цьому обсяг і зміст правового регулювання. Отже, є всі 
підстави стверджувати, що чим глибше і досконаліше роз-
роблені (сформовані) правові поняття і категорії юридичної 
науки, тим досконаліше саме позитивне право як таке, тим 
точніше і якісніше воно здатне регулювати відповідні сус-
пільні відносини. Ось чому проблема формування понять і 
категорій юридичної науки є найважливішим її завданням 
та власним призначенням. По суті, правова наука може бути 
визнана як  така лише тоді,  коли не  тільки концептуально 
сформовані й обґрунтовані її теоретичні підвалини, а й роз-
роблений категоріально-понятійний апарат цієї науки, який 
відображає її предметний зміст. Не становить виключення 
й формування понятійного апарату права екологічної без-
пеки як підгалузі екологічного права.

Слід  відзначити,  що  проблемами  становлення  права 
екологічної  безпеки,  а,  отже,  і  його  понятійного  апара-
ту,  вітчизняна  наука  екологічного  права  займається  вже 
близько двадцяти років.  Її представниками слід визнати: 
В. І. Андрейцева, У. В. Антонюк, Г. І. Балюк, Л. О. Бондаря, 
І. В. Бригадира, Ю. Л. Власенко, А. П. Гетьмана, А. С. Єв-
стєгнєєва, Н. Л.  Ільїну,  Т.  Г. Ковальчук, М. В. Краснову, 
Н. Р. Малишеву, Л. П. Решетник, Т. О. Третяка, М. О. Фро-
лова, Ю. С. Шемшученка, В. В. Ярчак  та  ін. Однак,  не-
зважаючи на такий тривалий період вітчизняних наукових 
досліджень, теорія права екологічної безпеки не сформу-
вала єдиних наукових підходів до визначення деяких клю-
чових понять цієї галузі, що, в свою чергу, відображається 
і на її сприйнятті законодавцем та практиком.

Метою статті є дослідження сутності юридичної при-
роди екологічної безпеки. 

У  ст.  50 Конституції України  [4]  проголошено  право 
кожного  на  безпечне  для  життя  та  здоров’я  довкілля  та 
на відшкодування завданої порушенням цього права шко-
ди. Цьому  праву  кореспондує  закріплений  у  ст.  16 Кон-
ституції  України  обов’язок  держави  щодо  забезпечення 
екологічної безпеки  і підтримання  екологічної  рівноваги 
на території України, а також подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи. 

Слід погодитися з думкою Ю. С. Шемшученка про те, 
що концепцію права людини і громадянина на безпечне на-
вколишнє природне середовище більш ґрунтовно все таки 
відображено  в  сучасному  національному  законодавстві, 
ніж  у міжнародному праві. Українському  законодавцю в 
цьому  розумінні  практично  немає що  імплементувати  із 
Загальної декларації прав людини або Європейської кон-
венції з прав людини. Тому в літературі  і висловлюється 
пропозиція про доповнення Європейської конвенції з прав 
людини  факультативним  протоколом  про  право  людини 
на  безпечне  (здорове)  навколишнє  середовище,  а  також 
необхідність безпосереднього закріплення цього права та 
інших  екологічних  прав  в  документах  загальносвітового 
значення [5, c. 120-135].

Суб’єктивне право на екологічну безпеку об’єктивно є 
складовою частиною глобальної та національної безпеки. 
Такий підхід  застосовано  Законом України  «Про  основи 
національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. [6], 
який  визначає національну безпеку  як  захищеність жит-
тєво важливих  інтересів людини  і  громадянина, суспіль-

ства  і  держави,  за  якої  забезпечуються  сталий  розвиток 
суспільства,  своєчасне  виявлення,  запобігання  і  нейтра-
лізація реальних та потенційних загроз національним ін-
тересам. Національними інтересами визнаються життєво 
важливі  матеріальні,  інтелектуальні  і  духовні  цінності 
Українського  народу  як  носія  суверенітету,  визначальні 
потреби  суспільства  і  держави,  реалізація  яких  гарантує 
державний суверенітет України та її прогресивний розви-
ток. Відповідно до ст. 6 зазначеного Закону, забезпечення 
екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльнос-
ті суспільства проголошено пріоритетом національних ін-
тересів України.

Безпосереднє  визначення  поняття  «екологічна  безпе-
ка» міститься у ст. 50 Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» [7], відповідно до якої 
екологічна безпека являє собою такий стан навколишнього 
природного середовища, за якого забезпечується поперед-
ження погіршення  екологічної  обстановки  та  виникнення 
небезпеки для здоров’я людей. Екологічна безпека гаранту-
ється громадянам України здійсненням широкого комплек-
су  взаємопов’язаних  політичних,  господарчих,  технічних, 
організаційних, державно-правових та інших заходів. 

В  свою  чергу  державний  стандарт  України  «Безпеч-
ність  промислових  підприємств.  терміни  і  визначення» 
(ДСТУ 2156-93)  [8]  визначає  безпеку населення, матері-
альних  об’єктів,  навколишнього  середовища  як  відсут-
ність неприпустимого ризику, пов’язаного  з можливістю 
заподіяння будь-якої шкоди.

Крім безпосередньо терміну «екологічна безпека» на-
ціональне  законодавство містить й  інший термін – «без-
пека навколишнього середовища» [9], хоча й не розкриває 
його змісту. Натомість, якщо розглядати передбачені ст. 9 
Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» екологічні права громадян, то базовим серед 
таких прав є саме право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля  (навколишнє  природне  середовище).  Це  право 
означає, насамперед, можливість проживати в такому на-
вколишньому природному  середовищі, що не  спричиняє 
шкоди  здоров’ю, можливість  користуватись  природними 
благами (дихати чистим повітрям, пити чисту воду тощо).

Згідно з Конституцією України вітчизняне законодав-
ство  застосовує  термін  «безпечне  довкілля»,  на  відміну 
від російського законодавства, в якому передбачено пра-
во  на  «сприятливе  навколишнє  природне  середовище». 
Стосовно «довкілля», то ним можна вважати законодавчо 
визначене «середовище життєдіяльності людини – сукуп-
ність об’єктів, явищ і факторів навколишнього середови-
ща (природного і штучно створеного), що безпосередньо 
оточують людину і визначають умови її проживання, хар-
чування,  праці,  відпочинку,  навчання,  виховання  тощо» 
(ст.  1  Закону України  «Про  забезпечення  санітарного  та 
епідемічного  благополуччя  населення»)  [10].  Тобто,  до-
вкіллям  можна  вважати  природне,  виробниче,  побутове, 
навчальне та інше середовище життєдіяльності людини. 

Фактори ж середовища життєдіяльності – це будь-які 
біологічні (вірусні, пріонні, бактеріальні, паразитарні, ге-
нетично модифіковані  організми, продукти біотехнології 
тощо), хімічні  (органічні  і неорганічні, природні  та  син-
тетичні),  фізичні  (шум,  вібрація,  ультразвук,  інфразвук, 
теплове,  іонізуюче,  неіонізуюче  та  інші  види  випромі-
нювання),  соціальні  (харчування,  водопостачання,  умо-
ви побуту, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо) 
та  інші  фактори,  що  впливають  або  можуть  впливати 
на  здоров’я  людини  чи  на  здоров’я  майбутніх  поколінь  
(ст.  1  Закону України  «Про  забезпечення  санітарного  та 
епідемічного  благополуччя  населення»).  А,  отже,  шкід-
ливий вплив на здоров’я людини – це вплив факторів се-
редовища життєдіяльності, що створює загрозу здоров’ю, 
життю або працездатності людини чи здоров’ю майбутніх 
поколінь (ст. 1 Закону України «Про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуччя населення»). 
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Визначення  ж  змісту  поняття  «безпечне»  має  суттє-
ве  значення для реалізації  і  захисту суб’єктивного права 
на  екологічну безпеку. Так,  у  ст.  1  Закону України «Про 
забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя 
населення» дається визначення поняття «безпечні умови 
для людини» – це стан середовища життєдіяльності, при 
якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факто-
рів на людину. Отже, вітчизняне законодавство передбачає 
необхідність створення безпечних умов життєдіяльності, 
тобто створення таких ситуацій, за яких відсутні будь-які 
види (біологічних, хімічних, фізичних та ін.) небезпек.

Натомість,  сприятливі  умови  життєдіяльності  лю-
дини  –  це  стан  середовища  життєдіяльності,  при  якому 
відсутній  будь-який  шкідливий  вплив  його  факторів  на 
здоров’я  людини  і  є  можливості  для  забезпечення  нор-
мальних  і  відновлення  порушених  функцій  організму  
(ст.  1  Закону України  «Про  забезпечення  санітарного  та 
епідемічного благополуччя населення»). Тому безпечним 
доцільно  визначити  такий  стан  середовища  життєдіяль-
ності,  який  не  впливає  негативно  на  здоров’я  людини  і 
процеси функціонування живих організмів, в якому наявні 
хімічні, фізичні, біологічні та інші фактори не порушують 
природного балансу зв’язку людини і довкілля, не переви-
щують встановлені законодавством норми безпеки. 

Ознаки  «безпечного  для  життя  і  здоров’я  навколиш-
нього  природного  середовища»  у  різних  його  значеннях 
найбільш  детально  розкриті  в  літературі.  Так,  право  на 
безпечне  навколишнє  природне  середовище  характери-
зується  як  інтегрована  правова  категорія, що  синтезує  в 
своїй основі ряд галузевих прав: а) право на стабільну еко-
логічну обстановку; б) право на екологічне благополуччя;  
в)  право на  якісне,  сприятливе,  здорове навколишнє при-
родне  середовище;  г)  право  на  використання  корисних 
властивостей природи для задоволення необхідних життє-
забезпечувальних фізіологічних і духовних потреб; д) пра-
во на охорону життя і здоров’я від несприятливих природ-
них умов і природно-антропогенних факторів [11, c. 17-19].

Аналіз законодавства та наукових джерел показує, що 
право на екологічну безпеку знайшло своє закріплення че-
рез різні термінологічні форми [11, c. 17-19]. В літературі 
фігурують,  крім права  на  безпечне  для життя  і  здоров’я 
довкілля,  й  інші  формулювання:  «право  на  здорове  та 
сприятливе  навколишнє  середовище»  [12,  c.  461-464],  
«право на життя у сприятливих природних умовах», «пра-
во на сприятливий стан навколишнього природного серед-
овища»  [13,  c.  121-124],  «право  на  безпечне  та  здорове 
навколишнє  середовище»,  «право  на  сприятливе  серед-
овище життєдіяльності» [14, c. 122-130] тощо.

Ознаками  безпечного  навколишнього  природного 
середовища  є  стабільність  здорового  навколишнього  се-
редовища, його якість та сприятливість. Але всі ці харак-
теристики є оціночними і потребують конкретизації і ви-
значення. Так, доцільно з’ясувати, що мається на увазі під 
категорією  «сприятливе  навколишнє  середовище».  Ети-
мологічну  основу  терміна  «сприятливий»  складає  слово 
«сприяти»,  яке  у  словнику Б.  Грінченка  визначається  як 
«погоджати, ставитись доброзичливо, сприяти, допомага-
ти» [15, c. 190]. Очевидно, що досить влучним є в росій-
ській  мові  тотожний  термін  «благоприятный»,  коренева 
основа якого пов’язується з терміном «благо». Дійсно, на-
вколишнє природне середовище є природним благом для 
людини  і  суспільства  в  цілому,  інших  живих  організмів 
як умова, місце  і джерело  існування та життєдіяльності. 
Однак, на даний момент це благо важко охарактеризувати 
як таке, що сприяє здоров’ю та життю людини, відсутні і 
мірила даної категорії. Тому поняття «сприятливе навко-
лишнє середовище» має оціночний характер і його зміст 
залежить здебільшого від суб’єктивних поглядів інтерпре-
татора. Певні природні умови залежно від стану здоров’я, 
віку, психічного  і психологічного стану, генетичних осо-
бливостей можуть визнаватись для одних осіб сприятли-

вими  і,  водночас,  окремими  людьми  сприйматися  як  не 
сприятливі з цих же причин [11, c. 18].

За таких умов законодавче забезпечення сприятливого 
навколишнього природного середовища у сучасний пері-
од стає неможливим і не доцільним на практиці, оскільки 
бракує чітких критеріїв його  визначення.  Із  цих позицій 
сприятливість довкілля варто розглядати як одну зі зміс-
товних ознак суб’єктивного права на безпечне для життя і 
здоров’я навколишнє природне середовище.

Певний  інтерес  для  нашого  дослідження  становить  і 
наукова  доктрина  «права  на  здорове  навколишнє  серед-
овище» [12, c. 461-464]. Однак таке формулювання назви 
права викликає ряд логічних запитань до термінології та 
теоретичного обґрунтування його змісту. На думку прибіч-
ників цієї доктрини, здорове навколишнє середовище – це 
природні умови, які є незабрудненими і дозволяють спо-
живання  безпечних  для  здоров’я  природних  благ.  Отже, 
здорове навколишнє середовище пов’язується з відносно 
чистими природними умовами і безпечністю використан-
ня (споживання) благ природи, тобто йдеться про прямий 
зв’язок такого середовища з безпекою його використання 
для здоров’я людини. 

Отже,  суб’єктивне  право  на  безпечне  для  життя  і 
здоров’я  навколишнє  природне  середовище  (право  на 
екологічну безпеку) – це  закріплені  законодавством  і  за-
безпечувані державою можливості суб’єкта: а) проживати 
в такому середовищі, яке не спричиняє шкоду здоров’ю;  
б) користуватись для задоволення своїх життєво необхід-
них фізичних і духовних потреб безпечними природними 
благами; в) вимагати від держави, від інших осіб виконан-
ня та дотримання вимог екологічної безпеки; г) у випадку 
їх порушення, – звертатись за захистом порушеного права 
до компетентних органів.

Право на безпечне навколишнє природне середовище 
безпосередньо пов’язане з низкою інших прав, які фактич-
но конкретизують його щодо тих чи інших сфер суспіль-
них відносин та діяльності. Зокрема, в ст. 4 Закону України 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення» закріплено право громадян на безпечні 
для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, умови 
праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навко-
лишнє природне середовище, а ст. 3 Закону України «Про 
захист людини від впливу  іонізуючого випромінювання» 
передбачає: «Кожна людина, яка проживає або тимчасово 
перебуває  на  території України, має  право  на  захист  від 
впливу  іонізуючого  випромінювання.  Це  право  забезпе-
чується здійсненням комплексу заходів щодо запобігання 
впливу іонізуючого випромінювання на організм людини 
вище  встановлених  дозових  меж  опромінення,  компен-
сацією за перевищення встановлених дозових меж опро-
мінення  та  відшкодуванням шкоди,  заподіяної  внаслідок 
впливу іонізуючого випромінювання».

Отже,  безпека  виступає  обов’язковою  умовою  тако-
го  природного  стану,  яке,  за  логікою,  означає  «безпечне 
середовище – здорове середовище»  [16, c. 208]. Якщо ж 
наявні елементи небезпеки, то середовище перестає бути 
здоровим, тобто, є забрудненим, насиченим різними еле-
ментами,  небезпечними  для  здоров’я  і  життя  людини. 
Стале здорове навколишнє середовище є свідченням його 
безпечності,  а відтак,  є важливою ознакою останнього,  і 
тому виділення його в самостійну правову категорію не-
доцільне.  До  того  ж,  законодавче  визначення  поняття 
«здоров’я»  (стан  повного  фізичного,  душевного  і  соці-
ального  благополуччя,  а  не  тільки  відсутність  хвороб  і 
фізичних дефектів) вказує, що його носіями можуть бути 
будь-які біологічні істоти, у т. ч. й людина. І тому досить 
сумнівним є застосування даного терміну при характерис-
тиці навколишнього природного середовища.

Для  практичного  забезпечення  цього  права  важливо 
мати  чіткі  критерії  (з  подальшим  їх  законодавчим  закрі-
пленням),  на  основі  яких  можна  буде  визначати  безпеч-



60

№ 4/2017
♦

ність  чи  небезпечність  довкілля.  Відтак,  маючи  відпо-
відні дані моніторингу стану навколишнього природного 
середовища, кадастрів природних ресурсів про реальний 
стан довкілля, кожного природного комплексу чи об’єкту, 
можна  володіти  знаннями,  які  допоможуть  визначити, 

які  еколого-правові  засоби  в  конкретному  випадку мож-
на здійснити, щоб досягти конкретної мети екологічного 
права,  зокрема,  попередження  екологічної  небезпеки  чи 
відновлення порушеного стану навколишнього природно-
го середовища.
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ПРаВОВЕ РЕгУлЮВаННя ВикОРиСТаННя Та ОхОРОНа 
ТЕхНОгЕННО ЗабРУДНЕНих ЗЕМЕль

LEGAL ADJUSTMENT OF USE AND PROTECTION 
OF TECHNOGENLY POLLUTED LAND

лисанець О.С.,
к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена актуальному питанню сьогодення, а саме: дослідженню правового регулювання використання та охорони тех-
ногенно забруднених земель. Зокрема увагу акцентовано на понятті техногенно забруднених земель і особливості режиму їхнього ви-
користання. У процесі дослідження виявлено прогалини такого регулювання та запропоновано своє бачення деяких правових питань.

Ключові слова: земля, стан земель, охорона земель, забруднення земель, техногенне забруднення, радіоактивне забруднення.

Статья посвящена актуальному вопросу современности, а именно: изучению правового регулирования использования и охраны 
техногенно загрязненных земель. В частности, внимание акцентировано на понятии техногенно загрязненных земель и особенности 
режима их использования. В процессе исследования определены пробелы такого регулирования и предложено свое виденье некоторых 
правовых вопросов.

Ключевые слова: земля, состояние земли, охрана земли, загрязнение земель, техногенное загрязнение, радиоактивное  
загрязнение.

The article is devoted to the actual issue of today’s reality, namely, the study of the legal regulation of the use and protection of technologically 
contaminated lands. In particular, attention is focused on the concept of man-caused contaminated lands and peculiarities of their use.

So, technologically polluted land should be considered land that is polluted as a result of human economic activity, which led to land degra-
dation and their negative impact on the environment and human health. To technogenically contaminated lands also include radiation-insecure 
and radioactively contaminated lands, lands contaminated with heavy metals, other chemical elements, and so on. When using technologically 
contaminated land, the features of the regime of their use are taken into account.

Among the technologically contaminated lands, the most attention is paid to radiation-safe and radiation-contaminated lands, which is the 
result of an industrial disaster – the accident at the Chernobyl nuclear power plant in 1986. Radioactively contaminated lands include zones of 
guaranteed voluntary resettlement zones and enhanced radioecological control. These lands require special radiation protection measures aimed 
at limiting additional radiation caused by the Chernobyl disaster and ensuring normal economic activity.

The article analyzes the legal regulation of land conservation, which consists in removing technologically contaminated land from agricultural 
circulation. On such lands, a complex of works is carried out to restore their fertility and return them to the sphere of agricultural production.

Conservation of lands is carried out by decision of executive bodies of local self-government bodies on the basis of an application for the 
conservation of a land plot. The State Administration issues an order to establish a land survey commission and prepare conclusions on the feasi-
bility of conservation of land. At the present stage of the development of public relations in Ukraine, one of the primary objectives of environmental 
policy is to improve the regulatory framework that regulates the use and protection of technologically contaminated land. 

In the process of the study, gaps in such regulation have been identified and a vision of some legal issues has been suggested.
Key words: land, state of earth, land protection, land pollution, technogenic pollution, radioactive contamination.

Зростання масштабів господарської діяльності та кіль-
кості  великих  промислових  комплексів,  концентрація  на 
них агрегатів і установок великої і надвеликої потужності, 
використання  у  виробництві  багатьох  потенційно  небез-
печних речовин збільшує вірогідність виникнення техно-
генних аварій.

Надзвичайні ситуації техногенного походження загро-
жують людині, економіці та природному середовищу або 
здатні створити загрозу внаслідок імовірного вибуху, по-
жежі, затоплення чи забруднення (зараження) навколиш-
нього середовища.

У сучасних умовах надзвичайно важливим є питання 
щодо правового  режиму  використання й  охорони  техно-
генно забруднених земель, що й обумовлює актуальність 
дослідження.  Слід  зауважити,  що  питання  правового 
режиму  техногенного  забруднення  земель  не  були  пред-
метом окремих комплексних наукових досліджень і пере-
важно розглядалися в контексті охорони земель у цілому 
у працях як українських, так і російських вчених у галузі 
земельного  права,  зокрема:  В.І.  Андрейцева,  Г.І.  Балюк, 
М.В.  Краснової,  П.Ф.  Кулинича,  Ю.С.  Шемшученка, 
М.В. Шульги та ін. 

Земельний  кодекс  України  (ст.  169)  вводить  поняття 
техногенно  забруднених  земель,  тобто  земель,  забрудне-
них внаслідок господарської діяльності людини, що при-
звела  до  деградації  земель,  та  її  негативного  впливу  на 
довкілля  і  здоров’я  людей.  До  техногенно  забруднених 
земель належать землі радіаційно небезпечні та радіоак-
тивно  забруднені,  землі  забруднені  важкими  металами, 

іншими  хімічними  елементами  тощо.  До  складу  таких 
земель варто включити землі, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської та інших техногенних катастроф. Під час 
використання таких земель беруться до уваги особливості 
режиму їх використання. 

Заподіяння  техногенного  забруднення  можливе  як  у 
режимі  нормальної  експлуатації  господарських  об’єктів 
(у зв’язку з недосконалістю техніки та технології вироб-
ництва, переробки відходів, порушень екологічного зако-
нодавства), так і в аварійному режимі.

Техногенне  забруднення  завжди  пов’язане  з  госпо-
дарською діяльністю людини, а сам термін «техногенне» 
вказує на походження  відповідного  забруднення  від  тех-
нічних джерел (технічних систем, установок, обладнання, 
агрегатів  тощо).  Під  техногенним  забрудненням  розумі-
ють зовнішнє привнесення до ґрунту забруднюючих речо-
вин, що спричиняє негативні зміни його фізичних, фізико-
хімічних  і  агрохімічних  властивостей,  погіршення  умов 
життєдіяльності ґрунтових організмів і рослин.

Серед  можливих  джерел  техногенного  забруднення 
земель  Земельниу  кодекс  (далі  –  З.  К.) України  виділяє, 
перш  за  все,  радіаційно  небезпечні  та  радіоактивно  за-
бруднені землі.  Їхнє забруднення спричинене джерелами 
іонізуючого випромінювання. Виняткова увага законодав-
ця  до  земель  відповідної  категорії  пов’язана  з  безпреце-
дентною техногенною катастрофою, що сталась в Україні 
у 1986 р. – аварією на Чорнобильській АЕС (далі – ЧАЕС). 
Одним із наслідків аварії стало забруднення радіонукліда-
ми понад 4,6 млн. гектарів земель у 74 районах 11 облас-
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тей, у тому числі 3,1 млн. гектарів ріллі. 3 господарського 
використання було вилучено 119 тис. гектарів сільськогос-
подарських угідь,  зокрема 65 тис.  гектарів ріллі. На цих 
землях працювали аграрні підприємства, вироблялась зна-
чна частина сільськогосподарської продукції.

Першим кроком правового регулювання використання 
й охорони техногенно забруднених земель стала постано-
ва Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної 
Республіки (далі – УРСР) «Про невідкладні заходи щодо 
захисту громадян від наслідків Чорнобильської катастро-
фи» від 1 серпня 1990 р. [3]. Як справедливо зазначається 
у юридичній  літературі,  положення  цієї  постанови мали 
здебільшого політико-декларативний характер  і  конкрет-
ного правового режиму не передбачали [2]. Значення по-
станови  полягало  в  тому,  що  вперше  на  законодавчому 
рівні було здійснено спробу визначити порядок викорис-
тання  радіаційно  забруднених  земель  у  результаті  аварії 
на ЧАЕС. У п. 7 постанови було закріплене зобов’язання 
Ради  Міністрів  УРСР  вирішити  протягом  року  питання 
виведення  з  користування  сільськогосподарських  угідь 
або  перепрофілювання  господарств,  у  яких  неможливе 
одержання  «чистої»  продукції.  Безумовно,  не  слід  пере-
більшувати значення даного положення, оскільки в ньому 
не містилося конкретних вказівок і заходів щодо викорис-
тання  земель,  забруднених  у  результаті  аварії  на  ЧАЕС, 
але, принаймні, на порядок денний було висунуто цю про-
блему як таку, що потребує невідкладного вирішення.

 Детальну конкретизацію питання щодо подолання та 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС отримали з прийнят-
тям Закону України «Про правовий режим території, що 
зазнала  радіоактивного  забруднення  внаслідок  Чорно-
бильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р. [4]. Законом 
були врегульовані питання поділу території на відповідні 
зони, режим їх використання й охорони, умови проживан-
ня  та  роботи  населення,  господарську,  науково-дослідну 
й  іншу  діяльність  у  цих  зонах;  закріплене  і  гарантоване 
забезпечення  режиму  використання  й  охорони  таких  те-
риторій для зменшення дії радіоактивного опромінення на 
здоров’я  людини  й  екологічні  системи. Щодо  визначень 
радіоактивних і радіаційно забруднених земель, то, на наш 
погляд, вони не розкривають повною мірою сутнісних ха-
рактеристик цих категорій, а лише називають заходи, яких 
необхідно  вжити  на  таких  територіях  і  види  діяльності, 
які підлягають обмеженню на зазначених землях, тобто в 
них закріплюються тільки наслідки радіаційного та радіо-
активного забруднення довкілля без зазначення причин їх 
виникнення й існування. Але, незважаючи на це, не можна 
не відзначити пріоритетне юридичне значення положень 
вищезазначеного  закону  в механізмі  гарантування  режи-
му  використання й  охорони  згаданих  територій  з метою 
зменшення  дії  радіоактивного  опромінення  на  здоров’я 
людини та на екологічні системи.

Законом  визначено, що  до  територій,  які  зазнали  ра-
діоактивного  забруднення  внаслідок  Чорнобильської 
катастрофи,  належать  території,  на  яких  виникло  стійке 
забруднення  навколишнього  середовища  радіоактивни-
ми речовинами понад доаварійний рівень, і яке потребує 
здійснення заходів щодо радіаційного захисту населення 
й інших спеціальних втручань, спрямованих на обмежен-
ня  додаткового  опромінення  населення,  спричиненого 
Чорнобильською катастрофою, та забезпечення його нор-
мальної господарської діяльності. До зон радіоактивного 
забруднення повністю або частково віднесено територію 
74 районів 12 областей  (Київська, Житомирська, Рівнен-
ська, Чернігівська, Вінницька, Івано-Франківська, Волин-
ська,  Чернівецька,  Черкаська,  Сумська,  Тернопільська, 
Хмельницька). 

До  радіоактивно  забруднених  земель  прирівнюються 
також землі, надані, відповідно до ст. 37 Закону України 
«Про  використання  ядерної  енергії  та  радіаційну  безпе-
ку», для розміщення ядерних установок і об’єктів, а також 

земельні  ділянки,  на  яких  розміщуються  сховища радіо-
активних  відходів  і  об’єкти,  призначені  для  поводження 
з радіоактивними відходами (ст. 25 Закону України «Про 
поводження з радіоактивними відходами», 1995 р.). 

Надання  земельних  ділянок  для  розміщення  ядерних 
установок і об’єктів, призначених для поводження з радіо-
активними відходами, провадиться в порядку і на умовах, 
визначених земельним законодавством та законодавством 
про  охорону  навколишнього  природного  середовища 
України.

Так,  відповідно  до  ст.  26  Закону  України  «Про  по-
водження  з  радіоактивними  відходами»,  визначаються 
види діяльності, заборонені на територіях, відведених під 
сховища  радіоактивних  відходів,  та  об’єкти,  призначені 
для  поводження  з  радіоактивними  відходами:  земельні 
ділянки,  відведені  під  сховища  радіоактивних  відходів, 
виводяться  з  господарського обороту  і  відокремлюються 
від  суміжних  територій  санітарно-захисними  зонами,  у 
межах  яких  забороняється:  проживання населення;  здій-
снення всіх видів водокористування, лісокористування та 
користування  надрами,  за  винятком  зумовлених  затвер-
дженими проектами; проведення наукових досліджень без 
спеціальних дозволів; здійснення без спеціального дозво-
лу сільськогосподарської, лісогосподарської  та  іншої ви-
робничої діяльності, спрямованої на одержання товарної 
продукції,  а  також  будівництво  об’єктів  соціального  та 
громадського призначення; будь-яка  інша діяльність,  яка 
не гарантує дотримання режиму радіаційної безпеки [3].

Законом встановлюється також правовий режим зони 
посиленого радіоекологічного контролю. Так, у зоні поси-
леного радіоекологічного контролю забороняється будів-
ництво оздоровчих закладів (санаторіїв, таборів, будинків 
відпочинку)  та  нових  підприємств,  які  шкідливо  впли-
вають  на  здоров’я  населення  і  навколишнє  середовище; 
будь-яка діяльність, що погіршує радіоекологічну  ситуа-
цію;  внесення  отрутохімікатів  без  спеціального  дозволу; 
залучення школярів, учнів і студентів до робіт, які можуть 
негативно вплинути на стан їхнього здоров’я.

Загальні критерії віднесення земель до техногенно за-
бруднених важкими металами, іншими хімічними елемен-
тами встановлюються ст. 33 Закону України «Про охорону 
навколишнього  природного  середовища»  системою  еко-
логічних і санітарно-епідемічних нормативів, серед яких 
визначальну роль відіграють гранично допустимі концен-
трації хімічних речовин (зокрема важких металів) у ґрун-
ті. Ці нормативи є єдиними на всій території країни.

Слід  зазначити, що в Україні прийнято низку норма-
тивно-правових актів, зокрема законів, якими встановлені 
вимоги до харчової продукції та продовольчої сировини. 
Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 р. встановлює 
правові  засади  забезпечення  якості  та  безпеки  харчових 
продуктів. Згідно зі ст. 5 зазначеного Закону, документа-
ми, що підтверджують належну якість та безпеку харчо-
вих продуктів, є: 1) декларація про відповідність, яка ви-
дається виробником продукції на кожну партію продукції, 
або  сертифікат  відповідності  чи  свідоцтво про  визнання 
відповідності; 2) висновок державної санітарно-епідеміо-
логічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, 
гігієнічний  сертифікат;  3)  ветеринарні  документи  (вете-
ринарна  довідка,  ветеринарне  свідоцтво,  ветеринарний 
сертифікат) на продовольчу сировину та харчові продукти 
тваринного походження; 4) сертифікат якості та карантин-
ний дозвіл і деякі інші [5]. 

Вимоги,  яким  має  відповідати  сільськогосподарська 
продукція, встановлюються також законами України «Про 
охорону  навколишнього  природного  середовища»,  «Про 
забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя 
населення»  (1994  р.),  «Про  якість  та  безпеку  харчових 
продуктів і продовольчої сировини» (1997 р.), «Про захист 
прав споживачів» (у редакції Закону від 15 грудня 1993 р.) 
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та деякими іншими. Правові засади та процедури декла-
рування  чи  сертифікації  відповідності  сільськогосподар-
ської продукції якісним та кількісним критеріям встанов-
лені Законом України «Про підтвердження відповідності» 
(2001 р.).

Техногенно  забруднені  землі  сільськогосподарського 
призначення, ступінь забруднення яких є надзвичайно ви-
соким, і отримання на яких продукції, що відповідає чин-
ним санітарно-гігієничним вимогам, неможливе, підляга-
ють виведенню з категорії «землі сільськогосподарського 
призначення» у зони відчуження. Надалі ці землі підляга-
ють консервації без застосування заходів для очищення. 

Консервація  земель – це  тимчасове  виведення дегра-
дованих,  малопродуктивних  і  техногенно  забруднених 
сільськогосподарських  угідь  із  сільськогосподарського 
використання, проведення на нах комплексу робіт із від-
новлення  їхньої  родючості  (здебільшого  залуження  або 
заліснення) та повернення їх до галузі сільськогосподар-
ського виробництва. 

Для  конкретизації  норм  Земельного  кодексу  України 
щодо  консервації  земель  Міністерство  аграрної  політи-
ки  та  продовольства України  видало наказ  від  26  квітня 
2013 р. № 175, яким затвердило Порядок консервації зе-
мель.  Цей  Порядок  визначає  організаційні  засади  щодо 
консервації  деградованих  і  малопродуктивних  земель, 
господарське  використання  яких  є  екологічно  небезпеч-
ним та економічно неефективним, а також техногенно за-
бруднених  земельних  ділянок,  на  яких  неможливо  одер-
жати екологічно чисту продукцію, перебування ж людей 
на  таких  земельних  ділянках  є  небезпечним для  їхнього 
здоров’я.

Порядок обов’язковий для державних органів виконав-
чої влади, поширюється на власників землі, землекористу-
вачів, зокрема орендарів, і має рекомендаційний характер 
для органів місцевого самоврядування.

Обов’язок  ініціювання  консервації  відповідних  зе-
мельних ділянок покладений на власників і користувачів 
цих ділянок. Крім власників і користувачів землі, з ініці-
ативою проведення  консервації  тих  чи  інших  земельних 
ділянок можуть виступати місцеві землевпорядні та при-
родоохоронні органи.

Якщо  консервацію  земельної  ділянки  ініціює  власник 
чи користувач, він має подати заяву або клопотання до від-
повідної  державної  адміністрації  чи  сільської,  селищної, 
міської  ради  за  місцезнаходженням  земельної  ділянки,  у 
якій зазначаються причини проведення консервації земель.

До заяви або клопотання про ініціювання консервації 
земельної ділянки додаються: копія документа, що посвід-
чує право на земельну ділянку; викопіювання із земельно-
кадастрового плану орієнтовних меж відповідної земель-
ної ділянки;  агрохімічний паспорт  земельної ділянки  (за 
наявності);  матеріали  власних  спостережень  (фотознім-
ки), таблиці динаміки врожайності сільськогосподарських 
культур тощо.

Консервація  земель здійснюється за рішеннями орга-
нів  виконавчої  влади й  органів місцевого  самоврядуван-
ня. На підставі заяви або клопотання про консервацію зе-
мельної ділянки відповідна державна адміністрація видає 
розпорядження  (сільська,  селищна,  міська  рада  ухвалює 
рішення) про створення комісії з обстеження земель у на-
турі  (на місцевості)  та підготовку  висновків про доціль-
ність  їхньої консервації.  За результатами обстеження  зе-
мельної ділянки у натурі (на місцевості) складається звіт 
про її стан та надаються пропозиції щодо її консервації.

Орган  влади,  до  якого  подані  матеріали  та  висновок 
про  консервацію  земельної  ділянки,  повинен  протягом  
30 днів розглянути їх та видати розпорядження (рішення) 
про консервацію земель державної або комунальної влас-
ності. Якщо земельна ділянка перебуває у приватній влас-
ності, розпорядження (рішення) про її консервацію ухва-
люється на підставі договору з власником ділянки.

Обов’язковою умовою проведення консервації земель 
є розробка відповідного проекту. Для підготовки проекту 
власник  земельної  ділянки  повинен  укласти  з  землевпо-
рядною організацією, яка має ліцензію на виконання зем-
левпорядних робіт, договір на його розробку.

Після схвалення проекту консервації земельної ділян-
ки державною землевпорядною експертизою він підлягає 
виконанню. Реалізовуючи проект консервації земельної ді-
лянки, її власник чи користувач мають здійснити залужен-
ня чи заліснення ділянки. Залуження полягає у її засіванні 
насінням багаторічних  трав,  а  заліснення –  у  закладенні 
деревних насаджень. Використання земельної ділянки, що 
перебуває у стані консервації, для вирощування сільсько-
господарських культур забороняється.

По  закінченні  строку  консервації  земельної  ділянки 
комісія проводить обстеження  законсервованих  земель у 
натурі  (на  місцевості)  і  вносить  до  відповідних  органів 
виконавчої  влади  (місцевого  самоврядування),  які  ухва-
лили рішення про консервацію земель, пропозицію щодо 
повернення  земель  до  попереднього  використання,  про-
довження термінів консервації або про здійснення інших 
заходів щодо  їх  раціонального  та  екологічно  безпечного 
використання.

Надзвичайно  важливою  є  законодавчо  закріплена 
вимога  під  час  використання  та  охорони  земель,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської та інших техноген-
них катастроф, зважати на особливості режиму і порядок 
їх  використання.  На  сьогодні  чинним  законодавством 
України  врегульовано  лише  правовий  режим  радіаційно 
небезпечних  і  радіоактивно  забруднених  земель  (ст.  ст. 
12–19  Закону  України  «Про  правовий  режим  території, 
що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорно-
бильської катастрофи»).

Загальні  засади,  правовий  режим  і  порядок  викорис-
тання  техногенно  забруднених  земель,  встановлюються 
законодавством України,  а  саме:  законами України «Про 
охорону земель», «Про охорону навколишнього природно-
го середовища», «Про поводження з радіоактивними від-
ходами», «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку» та деякими іншими. За загальним правилом, ці 
землі  виводяться  з  господарського  обігу  та  на  них  вста-
новлюється спеціальний режим, що полягає в посилено-
му моніторингу, контролі за станом ґрунтів і їх можливим 
впливом на організм людини, обмеженні природокористу-
вання, а іноді – і проживання людей. 

 Однак, незважаючи на вживання у низці як екологіч-
них,  так  і  земельних  нормативно-правових  актів  різної 
юридичної  сили поняття «техногенно  забруднені  землі», 
остаточно  не  розкритий  його  зміст,  сутнісні  характерис-
тики, види, особливості використання окремих категорій 
забруднених  земель  тощо.  Переважна  більшість  норм 
має  констатуючий,  відсилочний  до  спеціального  законо-
давства  характер,  аніж  регулятивно-забезпечувальний, 
оскільки остаточно не визначені державно-правові меха-
нізми використання й охорони техногенно забруднених зе-
мель, не розкрито зміст і сутнісні характеристики окремих 
видів техногенно забруднених земель, не конкретизовані 
види  спеціальних  заходів  щодо  охорони  техногенно  за-
бруднених  земель,  детально не  врегульовані  правозасто-
совчі  аспекти юридичної  відповідальності  за порушення 
вимог  щодо  охорони  земель,  які  призводять  до  їхнього 
техногенного забруднення тощо. Це все у комплексі ство-
рює  труднощі  та  сумнівні  передумови  ефективної  дії  на 
практиці згаданих положень і потребує відповідного пра-
вового врегулювання [1].

На  сучасному  етапі  розвитку  суспільних відносин в 
Україні одним із першочергових завдань природоохорон-
ної  державної  політики  повинно  стати  вдосконалення 
нормативно-правової  бази  щодо  правового  режиму  ви-
користання  й  охорони  техногенно  забруднених  земель. 
З  метою  усунення  наявних  суперечностей,  пропонуємо 
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як альтернативний варіант ухвалити спеціальний норма-
тивно-правовий акт, наприклад, Закон України «Про пра-
вовий режим використання і охорони техногенно забруд-
нених  земель»,  в  якому,  на  наш  погляд,  слід  закріпити 
поняття,  види  техногенно  забруднених  земель,  особли-

вості  використання  й  охорони  окремих  категорій  тех-
ногенно  забруднених  земель.  Також,  було  б  доцільним 
визначити порядок  і умови використання таких  забруд-
нених земель у Законі України «Про охорону земель» як 
окремий підрозділ. 
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У статті аналізуються наявні дефініції медіапростору з погляду міждисциплінарного підходу. Виокремлено галузі знань і суміжні ка-
тегорії, які паралельно аналізуються в статті задля встановлення більш точної картини медіапростору як віртуального явища. Особливу 
увагу приділено «новим медіа» як якісно новому інформаційному джерелу, яке потребує деталізації та окремих досліджень не тільки в 
соціології та журналістиці, а і в юриспруденції, щоб врегулювати суспільні відносини, які виникають. Аргументовано потребу законодав-
чого закріплення та визначення медіапростору у сучасних умовах становлення інформаційного суспільства. 

Ключові слова: інформаційний простір, медіапростір, мас-медіа, медіасередовище, медіасфера, кіберпростір, медіакомунікація, 
масова інформація, масові комунікації.

В статье анализируются существующие дефиниции медиапространства с точки зрения междисциплинарного подхода. Выделены 
области знаний и смежные категории, параллельно анализирующиеся в статье для определения полной картины медиапространства 
как виртуального пространства. Особое внимание уделено «новым медиа» как качественно новому медиаисточнику, требующему дета-
лизации и отдельных исследований не только в социологии и журналистике, но и в юриспруденции, для урегулирования возникающих 
общественных отношений. Аргументирована необходимость законодательного закрепления и определения медиапространства в со-
временных условиях становления информационного общества.

Ключевые слова: информационное пространство, медиапространство, масс-медиа, медиасреда, медиасфера, киберпростран-
ство, медиакоммуникация, массовая информация, массовые коммуникации.

This article analyzes the existing definitions of media space in terms of a multidisciplinary approach. It means using scientific achievements 
of such sciences as social communication, psychology, journalism, mass communication, sociology, etc. Relevant knowledge and categories 
are determined in the paper to establish a more accurate picture of the media space as a virtual space. Particular attention is given to the “new 
media” as a qualitatively new media source, which requires specific research not only in sociology and journalism, but also in the law in the aim 
of regulation social relations that arise. There is reasoned the need of legislative consolidation and definition of the media space in the current 
conditions of information society. Media space is a part of information space which needs to be defined as the virtual sphere influenced human 
consciousness. The issue of information space is paid much more attention in the legislation of Ukraine. However, the separation of media space 
as part of the information space will enable the timely response to the dangers and threats that appear in the virtual space. The legal definition 
and specification of the properties of the media space are very important for the prevention of destructive impacts on human consciousness. This 
question was particularly actualized in the process of the formation of a global information society. The problem of defining this type of virtual 
space lies in the large number of its users, who use applications, social networks, and Internet sources almost constantly. In fact, people are under 
constant informational and psychological influence in media space.

Key words: information space, media space, mass-media, media environment, media sphere, cyberspace, media communication, mass 
information, mass communication. 

Якщо  розглянути  сучасне  міжнародне  становище  з 
погляду його трансконтинентального сприйняття, то стає 
зрозумілим,  що  нині  простір  віртуальний  стає  не  менш 
важливим для охорони та врегулювання, аніж більш зро-
зумілий людству фізичний простір. В умовах, коли циві-
лізовані  держави  досягли  відносної  стабільності  у  сус-
пільних  відносинах у повітряному,  водному,  земельному 
та навіть космічному просторі, вони ж виявилися неспро-
можними  протидіяти  загрозам  віртуальним.  І  хоча  зараз 
у цьому аспекті більше уваги приділяють кіберпростору, 
майже  незайманим  залишається  питання  інформаційно-
психологічного тиску на усталені соціальні інститути, а як 
наслідок і на індивідуума. Відтак, медіапростір як значна 
частина інформаційного простору, що доступна звичайно-
му громадянину, має бути чітко визначеним національним 
і міжнародним законодавством.

Теоретичною основою роботи стали доробки таких на-
уковців, як: О. Дзьобань, В. Пилипчук, В. Брижко, Г. По-
чепцов тощо.

Мета статі – проаналізувати головні напрями тракту-
вання дефініції «медіапростір». З огляду на полінауковість 

зазначеного поняття, здійснити співставлення його з таки-
ми категоріями, як «інформаційний простір» і «масові ко-
мунікації». У підсумку запропонувати власне визначення 
медіапростору та виділити найбільш характерні для нього 
ознаки.

Складність  аналізу  сфери  медіадосліджень  (“media 
studies” – О. Г.) полягає в тому, що вона є міждисциплі-
нарною, а тому потребує особливо ретельного підходу ви-
вчення  з  погляду  різних  наук,  особливо  соціології. Щоб 
врегулювати певні процеси в суспільстві, необхідно спо-
чатку пізнати  їхній характер  і першопричину. Для аналі-
зу  розвитку  кіберсоціуму  необхідно  застосовувати  вже 
не стільки технологічні категорії, скільки соціологічні та 
соціально-філософські  [1, с. 93]. Сьогодні специфіка ме-
діадосліджень  і безпеки в  згаданій сфері полягає саме у 
просторовій  невизначеності  та  когнітивній  безмежності 
поняття. Адже в науці домінує думка, що кожне явище має 
свої межі. Зараз же, у процесі становлення інформаційно-
го суспільства, таке твердження немає стійкого підґрунтя. 

З  огляду  на  зростаючу  роль  медіапростору  у  жит-
ті  пересічного  громадянина  науковців  зацікавив  аспект 
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співвідношення понять «місце» (“plac”» – О. Г.) та «про-
стір» (“space” – О. Г.). Специфіка медіа в сучасному світі 
викликає  дискусії  з  приводу  сприйняття  медіапростору, 
як  і будь-якого  іншого публічного простору. Як мінімум, 
йдеться про банальне дотримання норм моралі та етики, 
відсутність нецензурної  лайки,  образливе  ставлення, по-
ширення нецензурних зображень чи інших відомостей по-
дібного характеру, поширення  завідомо неправдивих по-
відомлень тощо. Зокрема, в національному законодавстві 
існує таке поняття як «суспільна мораль». Тож тезис про 
дотримання суспільної моралі у медіапросторі також має 
бути закріплений законодавчо та популяризуватися серед 
населення. Адже, як зазначається в ч.1 ст. 5 Закону Украї-
ни «Про захист суспільної моралі», змістом державної по-
літики у сфері захисту суспільної моралі є створення не-
обхідних правових, економічних та організаційних умов, 
які сприяють реалізації права на інформаційний простір, 
вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, 
інтелектуальному,  морально-психологічному  стану  насе-
лення [2]. 

Перенасичення  інформаційного  простору  сценами 
насильства,  агресії,  жорсткості,  відсутності  поваги  до 
людини та упереджене ставлення до особи/групи осіб за 
певними ознаками можуть бути підґрунтям для дискримі-
нації, скоєння злочинів проти моральності, чи інших, ще 
більш небезпечних діянь. Йдеться про негативний вплив 
на  свідомість  і  психофізіологічний  стан  людини.  Зокре-
ма А. Ландіна, наголошуючи на вищенаведених негатив-
них  проявах  у  засобах  масової  інформації  (далі  –  ЗМІ), 
підкреслює,  що  «завантаженість  суспільства  подібною 
інформацією не може не впливати негативним чином на 
кожну особу і на стан моралі та культури в суспільстві вза-
галі» [3, с. 122].

Інформаційний простір, який формується здебільшого 
ЗМІ, став вагомою складовою національної безпеки будь-
якої держави [1, с. 130]. Адже проблематика медіапросто-
ру полягає у нестабільності та варіативності статусу учас-
ників,  високій  імовірності  перетворення  постачальника 
інформації на споживача, жертви на злочинця  і навпаки. 
Зловмисник, використовуючи окремі фрази з різних дже-
рел про той самий об’єкт, має змогу створити його фейко-
вий образ у медіа, маніпулюючи свідомістю споживачів. 
Тому, перш за все, є потреба в заохоченні критичного мис-
лення споживача. 

Якщо раніше медіапростір був лише цариною інфор-
мування,  то  зараз  він  набув  інформаційно-когнітивного 
характеру. Нові медіа,  завдяки  спрощеній  системі  реалі-
зації людиною можливості зворотного зв’язку та миттєвої 
реакції  на  повідомлення  традиційних  ЗМІ,  спричинили 
появу такого явища як медіапросьюмеризм. Це тип компе-
тентного медіаспоживання, який виявляється в здатності 
аналітично вибирати, оцінювати та декодувати медіапро-
дукти, опановувати інформаційні технології і самостійно 
виробляти повідомлення, підтримувати діалог із редакція-
ми ЗМІ та впливати на їхні концепції тощо [4].

Зауважимо,  що  досі  невизначеним  у  національному 
законодавстві  залишається  правовий  статус  певних  ви-
дів ЗМІ. На думку деяких вчених, держава не підтримує 
створення  електронних  інформаційних  ресурсів  мало-
тиражних ЗМІ, особливо регіональних; юридично не ви-
значений статус ЗМІ, які створюють виключно електронні 
інформаційні ресурси, та статус самого електронного ін-
формаційного продукту легальних ЗМІ [5, с. 42–43]. 

Голова  комісії  Сейму  з  прав  людини  та  суспільних 
справ  Інара  Мурнієце  підкреслює:  «Сучасна  війна  про-
ходить  за  допомогою  обману,  наданні  асиметричної  ін-
формації  та  із  застосуванням  психологічних  операцій». 
Виникає потреба в гарантуванні безпеки людини у медіа-
просторі, захисту від негативного впливу на її свідомість. 
Деякі вчені навіть пропонують впровадити таку науку як 
медіаекологія [6]. 

Г. Почепцов  зауважує, що  інформаційна політика  яв-
ляє  собою  використання  інформаційних  механізмів  для 
вирішення  неінформаційних  завдань  (політичних,  еко-
номічних,  військових). Неінформаційні  цілі  досягаються 
завдяки інформаційному інструментарію саме за рахунок 
трансформації масової свідомості  [7].  Із цього випливає, 
що  домінуючим  сегментом  інформаційного  простору  є 
той,  в  якому  відбувається  використання  засобів  масової 
комунікації. Тож спочатку з’ясуємо специфіку функціону-
вання комунікаційних процесів,  звернувшись до поняття 
масової комунікації. Отже, масова комунікація (англ. Mass 
communication – О. Г.) розглядається науковцями як систе-
матичне поширення повідомлень  (через пресу, радіо,  те-
лебачення, кіно, звукозапис, відеозапис) серед чисельних, 
розосереджених  аудиторій  для  утвердження  духовних 
цінностей  даного  суспільства  і  надання  ідеологічного, 
політичного,  економічного чи організаційного впливу на 
оцінки, думки і поведінку людей [8, с. 430]. 

До 80-х рр. XIX ст. найпоширенішим способом кому-
нікації були друковані носії  інформації  (газети, журнали 
тощо – О. Г.). Ці джерела мали лише  інформаційний ха-
рактер,  адже  в  аудиторії  не  було  можливості  миттєвого 
зворотного зв’язку з джерелом і постачальником інформа-
ції. З часом ситуація в галузі телевізійних засобів комуні-
кації, яка мала еволюційний характер, змінилася, а поява 
комп’ютерних мереж набула масштабів  глобальної рево-
люції  у  сфері  інформаційно-комунікаційних  технологій 
(далі –  ІКТ)  і  засобів масової комунікації. Зараз ми спо-
стерігаємо активний розвиток засобів масової інформації/
комунікації в мережі Інтернет, які називають новими, не-
традиційними ЗМІ [9, с. 37]. 

Подальший розвиток  ІКТ  і  сегменту нових медіа ма-
тиме два основні наслідки: а) розвиток і формування від-
носно невеликого стабільного сегмента онлайн-платформ 
старих медіа  (телебачення,  радіо,  преса)  одночасно  з  їх-
ньою  спеціалізацією,  розвитком  нішевих,  диверсифіко-
ваних  сервісів,  синтезованих  із  форматами  нових медіа;  
б)  поширення  принципово  нової  моделі  інформаційного 
споживання,  базованої  на  інтерактивності  та  розмаїтті 
форматів  і  джерел  отримання  контенту.  Прогнозується 
також значне звуження (але не зникнення) і перепрофілю-
вання сегментів медіа на традиційних технологічних плат-
формах [10, с. 78].

Зараз медіапродукти не тільки проектують реальні по-
дії на екран, але і формують соціальну дійсність, видозмі-
нюючи її у «потрібному» напрямку, і в такий спосіб впли-
вають на громадську думку. Віртуалізація інформаційного 
простору  спричиняє  появу  оновлених  способів  психоло-
гічного впливу. 

Віртуальна реальність, на відміну від усіх інших пси-
хологічних похідних типу уяви, характеризується тим, що 
людина сприймає  і переживає  її не як породження свого 
власного  розуму,  а  як  об’єктивну  реальність.  На  відмі-
ну  від  консуєтальної  (звичайної)  реальності  виділяють 
специфічні  властивості  віртуальної  реальності  –  порож-
деність,  актуальність,  автономність  і  інтерактивність,  а 
також типи віртуальних реальностей –  гратуал  (відчуття 
перебування у віртуальній реальності нижчого рівня, аніж 
константна реальність) та інгратуал (відчуття перебуван-
ня у віртуальній реальності вищого рівня, аніж константна 
реальність) [11].

Зокрема,  інтерактивність  у  медіапросторі  є  проявом 
концепції  активного  споживача масової  інформації,  вона 
стала особливо популярною з появою онлайн версій ме-
діаджерел  та,  так  званих, «нових медіа». Головною при-
чиною цього є поява в аудиторії можливість коментувати 
та  дискутувати  з  приводу  отриманої  у медіапросторі  ін-
формації. Пости, коментарі й інші можливі прояви власної 
думки з приводу медіаконтенту в жодному разі не варто 
вважати експертною думкою чи оцінкою сприйнятого, ці 
прояви припустимо лише аналізувати з погляду суспільно-
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го інтересу та суб’єктивного аналізу контенту. Так, Є. Нім 
зазначає, що аудиторію телебачення не можна вважати по-
вноцінним творцем медіаконтенту, оскільки тут прослід-
ковується дуже чітка лінія демаркації між виробниками та 
споживачами інформації [12, с. 34]. 

Представник  теорії  інтерактивності Ш.  Рафаелі  про-
понує  таке  визначення:  «Інтерактивність  є  вираження 
ступеню,  з  яким  у  певній  серії  комунікативного  обміну 
будь-яке третє (або більш пізнє) повідомлення співвідно-
ситься  з  другим,  так  само  як  друге  пов’язане  з  тим, що 
передує йому» [13, с. 111]. Натомість такі вітчизняні вчені, 
як О. Дзьобань та Ю. Мелякова, акцентують увагу на ко-
мунікаційній природі інформаційного простору, де ключо-
вим елементом є публічна інформація [14, с. 87]. Фактич-
но  прояви  «зворотної  реакції»,  які  найбільш  характерні 
саме для «нових медіа» є простором обміну додатковими 
фактами  та  відомостями,  разом  із  проявом  агресії  та  ін-
формаційного насильства. Водночас  аудиторія не просто 
забезпечує  реакцію  на  медіаконтент,  а  і  сама  стає  його 
джерелом та/або ініціатором новинного ряду. 

З огляду на вищевикладене можна виділити такі озна-
ки медіапростору: 

1. Це віртуальний інформаційно-комунікаційний про-
стір. Наявний комунікативний аспект, взаємодія виробни-
ка/поширювача інформації та її споживача.

2. Мета  існування медіапростору полягає не тільки в 
обміні  інформацією,  а  й  у  проектуванні  та моделюванні 
соціальної дійсності.

3.  Інформаційно-когнітивний  характер  віртуального 
простору.

4. Наявний інтерактивний характер, який яскраво про-
являється в «нових медіа», однак менш виражений у кла-
сичних медіаджерелах. 

5.  Це  політичний,  ідеологічний  і  соціальний  виміри, 
які  співіснують  у  тісній  взаємозалежності,  зокрема  й  у 
просторі віртуальному.

6.  Інформаційний  простір  є  динамічним,  у  ньому  не 
буває завершеного стану [1, с. 128]. Власне, те саме можна 
сказати й про медіапростір як значну частину глобально-
го  інформаційного  простору.  Зокрема,  це  виражається  у 
здатності миттєво отримувати та передавати інформацію, 
створювати авторський контент.

7. Персоналізація, що зумовлена можливістю спожива-
ча  інформації самому обирати медійні джерела, рубрики 
чи  окремі  публікації  для  сприйняття.  З  цієї  особливості 
і  виник  так  званий процес  таргетування,  який часто має 
комерційну  мету  і  застосовується,  відповідно,  рекламо-
давцями  та  пошуковими  мережами.  Зокрема,  А.  Янссон 
виділяє три типи простору: а) соціо-матеріальний простір, 
підданий  медіатизації;  б)  репрезентації  простору  (його 
символічні медіації через медіаобрази та медіатексти); в) 
простір  репрезентацій  (медіатизоване  сприйняття  місця, 
“senseofplace”) [15].

Доречним  у  цьому  контексті  є  наведення  теорії  про 
виділення  трьох  вимірів  медіапростору:  1)  медійований 
простір  –  це  «передане»,  репрезентоване  за  допомогою 
медіапростору (як фізичне, так і соціальне). У цьому ви-
падку ми маємо справу з медіаобразами та медіатекстами, 
як результатом медійного «картографування» реальності. 
Мас-медіа не просто відображають різні місця – вони на-
дають їм певні значення та смисли, спонукаючи аудиторію 
сприймати ці місця особливим чином; 2) медіатизований 
простір – це будь-який тип соціального простору, що пе-
редбачає  використання  медіа  та/або  зазнає  їх  значного 
впливу.  Тобто,  це  середовище  поширення  медійних  тех-
нологій,  що  змінюють  природу  та  конфігурацію  самих 
просторів. Саме в цьому сенсі можна говорити про меди-
атизацію публічного  та  приватного  простору;  3)  простір 
медіа («старих», «нових» та їхніх конвергентних форм) – 
це, насамперед, матеріальний простір масмедійних мереж 
і  потоків.  Якщо  медійований  простір  співвідноситься  з 

контентом, медіатизований – із середовищем його розпо-
всюдження та споживання, то медійному простору відпо-
відають канали виробництва та передачі інформації, тобто 
самі медіа та система їхніх взаємозв’язків. Медійний про-
стір може мати як фізичну, так і «віртуальну» географію 
[12, с. 40].

Процеси,  що  спричинюють  мас-медіа  у  соціальному 
просторі визначають як медіатизацію та медіацію  (медіа 
як  посередник  у  ланцюговому  механізмі  передачі  відо-
мостей – О. Г.). Вищезазначені виміри фактично є трьо-
ма  проявами  медіапростору,  пізнання  яких  означатиме 
осмислення  його  як  нового  соціального  простору. Щодо 
медіатизованого простору зазначимо, що мається на увазі 
наявна  зараз  тенденція  споживачів  будь-яких  товарів  чи 
послуг все більше надавати перевагу тим організаціям, які 
відображають  свою  діяльність  у  медіапросторі.  Зокрема 
йдеться про відомості з приводу діяльності такої організа-
ції на інтернет-сайті та в соціальних мережах. Якщо пред-
ставництва  компанії  або,  скажімо,  кандидатів  на  вибори 
немає у «нових медіа», вони менше потрапляють в поле 
зору своїх потенційних клієнтів, виборців тощо. Не дослі-
дженим досі  залишається медіатизований простір,  тобто 
такий, що має реальні механізми та засоби впливу на ре-
альні події. І саме це може становити колосальну загрозу 
для сучасного людства,  а  тому потребує всеохоплюючих 
досліджень  і  врегулювань  за  допомогою правових меха-
нізмів. Додамо тільки, що цей аспект обов’язково має бути 
відображеним у дефініції медіапростору. 

У медійованому просторі важливої ролі набуває меді-
аконтент. У ньому особливу функцію має зміст і контекст 
повідомлення у вигляді застосування будь-яких психоло-
гічних або лексичних прийомів. У медіапросторі тексту-
ра – це медіатор не тільки між матеріальними і символіч-
ними  аспектами  простору,  але  також  між  просторовою 
структурою та комунікативним агентом; між правилами й 
імпровізаціями, між тоді і зараз [15, с. 91].

Здійснимо  короткий  огляд  законодавства,  зважаючи 
на  вищевикладену  теорію  трьох  вимірів  медіапростору. 
У  тезаурусі  Закону  України  «Про  телебачення  і  радіо-
мовлення»  закріплено  термін  «мовник»  (теле–  чи  радіо) 
як  суб’єкт  господарювання,  який  створює  (комплектує 
та/або пакетує) телевізійні чи радіопрограми та передачі 
і  розповсюджує  їх  у  відкритому  або  кодованому  вигляді 
за допомогою технічних засобів шляхом трансляції та ре-
трансляції для приймання їх споживачами [16]. У даному 
визначенні закріплено лише один із трьох окреслених про-
явів медіапростору, а саме – його матеріально-технічний 
аспект, тобто простір медіа. 

Далі  варто  розглянути  представлення  законодавцем 
медійованого  простору,  тобто  процесу  передачі  відо-
мостей  із  застосуванням будь-яких можливих  видів  ІКТ. 
Йдеться про телекомунікації (електрозв’язок), які, згідно 
зі ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», визначено 
як  передавання,  випромінювання  та/або  приймання  зна-
ків,  сигналів,  письмового  тексту,  зображень  і  звуків  або 
повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптич-
них  або  інших  електромагнітних  системах  [17].  Більш 
коректно визначати їх як дистанційні комунікації, підтри-
муючи підхід Н. Савінової та П. Коляденко. Зокрема, дис-
танційну комунікацію науковці пропонують розглядати як 
передавання  з  метою  подальшого  прийняття  на  відстані 
певних сигналів, яке здійснюється за дпомогою комплексу 
технічних  засобів, призначених для передавання  та при-
йняття певного продукту [18, с. 45].

Важливим є таке питання: розглядати медіапростір як 
сукупність дистанційних комунікацій чи як їхню систему. 
Варто звернутися до тверджень В. Сагатовського, який ви-
значає  систему  як  кінцеву множинність функціональних 
елементів і відносин між ними, виділену з середовища від-
повідно до певної мети вмежах певного часового інтерва-
лу [19]. І хоча інформаційний простір у науковій доктрині 
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розглядається  як  сукупність  певних  інформаційно-кому-
нікаційних  зв’язків,  вважаємо,  що  медіапростір  як  його 
частина є більш структурованою та налагодженою систе-
мою елементів і взаємозв’язків між ними. Прогресивним 
підходом  до  визначення  медіапростору  вважаємо  такий, 
який би поєднував медійований, медіатизований і простір 
медіа, оскільки складність та неповнота сприйняття такої 
категорії спричинені багатоманітністю її проявів. Катего-
рія ж «мовник» у сучасному інформаційному середовищі 
вже є недоречною у зв’язку з появою «нових медіа», тож 
повторно наголошуємо на потребі у застосуванні категорії 
«медіаджерело».

Одні вчені вважають, що сучасний медіапростір – це 
певна  віртуальна  реальність,  яка  маніпулює  суспільною 
свідомістю,  серіально-рекламної  фонової  інформаційної 
культури  та  стереотипізації  соціальних  реакцій,  відволі-
каюча від природного середовища креативної взаємодії й 
актуальних політичних і соціальних дій [20, с. 52]. Зазна-
чений підхід сприймає медіапростір у виключно негатив-
ному аспекті, не враховуючи, що цей простір може бути 
допоміжним  у  пропагуванні  правової  та  інформаційної 
культури. 

Без  визначення  інформаційного  простору  неможливо 
об’єктивне  пізнання  медіапростору  як  його  домінуючої 
складової.  І.  Арістова  розуміє  під  інформаційним  про-
стором  України  «соціальне  середовище,  у  якому  здій-
снюється виробництво, збирання, зберігання, поширення 
та  використання  інформації,  і  на  яке  розповсюджується 
юрисдикція  України»  [21,  с.  13].  Варто  зауважити  від-
сутність  ототожнення  території  держави  з  інформацій-
ним  простором,  оскільки  останній  має  транскордонний 
характер. К. Беляков.  пропонує розглядати категорію  ін-
формаційно-правового  простору,  яку  детермінує  як  сис-
тему взаємопов’язаних інформаційних ресурсів, що фор-
муються державою й іншими учасниками інформаційних 
відносин [22]. Н. Савінова констатує, що  інформаційний 
простір  –  це  сукупність  обмінів,  які  здійснюються  з  ви-
користанням  ІКТ  у  межах  суспільства,  що  охоплюєть-

ся  певною юрисдикцією  від  глобальної  до  національної  
[23, с. 29]. 

Стосовно до дефініції медіапростору треба зазначити, 
що потрібна вона, перш за все, для конкретизації безпеко-
вих аспектів у цій сфері,  а  також категоріально-понятій-
ного  апарату медіа  небезпек,  загроз  і  впливів. На  думку 
Н. Коулдрі та Г. Маккарті, медіапростір – це діалектичне 
поняття, що відображає, як медіаформи виробляють і од-
ночасно самі виробляються існуючим соціальним просто-
ром [24]. Педді Скеннел у своїй книзі «Радіо, телебачення 
та сучасне життя» пропонує концепцію «подвійності міс-
ця» (“doubling of place” – О. Г.).), і підкреслює значну роль 
медіа у даній концепції. Він зазначає, що ЗМІ створює со-
ціальні простори, які дозволяють людям бути більш ніж в 
одному місці  одночасно. Навівши приклади використан-
ня мобільного зв’язку, Інтернету, він стверджує, що «по-
двійність  місця»  надає  нові  варіанти  соціального  буття 
та можливість отримання феноменологічного досвіду, не 
знаходячись фізично на місці події [25]. 

З огляду на колосальну роль комунікацій у медіапрос-
торі важливо звернути увагу також на поняття дискурсу. 
Адже недаремно його розглядають як єдність двох сутнос-
тей:  комунікації  (динамічного  процесу  мовної  взаємодії 
між  людьми)  і  тексту  (тобто  продукту  комунікації)  [26]. 
Зважаючи на це, пропонуємо використовувати категорію 
«медіадискурс» для визначення медіапростору.

Медіапростір – це динамічна віртуальна система, яка 
складається  з  масових  дистанційних  комунікацій,  само-
організується та функціонує в умовах наявного медіадис-
курсу,  задовольняючи  інформаційні  потреби  аудиторії. 
Убезпечення  людини  від  загроз  в  інформаційному  про-
сторі потребує додаткового аналізу та конкретизації поня-
тійного апарату. Виникнення просторово-комунікативних 
практик із застосуванням ІКТ і з дпопомгою медіаджерел 
зокрема,  створює  нові модифікації  суспільних  відносин. 
Цей аспект підпадає під сфери впливу юриспруденції, від-
так має важелі врегулювання сучасних тенденцій в ІС, од-
ним з яких треба сприяти, а інші – попереджувати.
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ПРиЧиНи ВиНикНЕННя ліСОВих ПОжЕж

CAUSES OF FOREST FIRES

гулак О.В.,
к.ю.н., доцент,

доцент кафедри адміністративного та фінансового права
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті здійснено аналіз причин виникнення лісових пожеж, визначено коло проблемних питань у розрізі дослідження та сформульова-
но власні висновки, спрямовані на розв’язання проблем, пов’язаних з безпечною життєдіяльністю людини, суспільства і держави у цілому.

Ключові слова: причини виникнення лісових пожеж, небезпека в результаті лісової пожежі, наслідки лісових пожеж поблизу Чорно-
биля, радіаційно вражена територія.

В статье проведен анализ причин возникновения лесных пожаров, определен круг проблемных вопросов в разрезе исследования и 
сформулированы собственные выводы, направленные на решение проблем, связанных с безопасной жизнедеятельностью человека, 
общества и государства в целом.

Ключевые слова: причины возникновения лесных пожаров, опасность в результате лесного пожара, последствия лесных пожаров 
вблизи Чернобыля, радиационно пораженная территория.

The article analyzes the causes of forest fires, defined the terms of the problematic issues in terms of research and formed own conclusions 
aimed at solving problems related to safe human activity, society and the state in general.

It is noted that at the moment Ukraine, like many countries of Europe and America, is at the epicenter of forest fire hazards. In particular, in 
2017, the number of fires in open territories increased significantly on the territory of the state.

And despite the global forest fires that are becoming more and more widespread and frequent every year, the world community is concerned 
about forest fires in our region of alienation, which, by their consequences, are too significant, since they liberate and raise in the air of those 
radionuclides that are deposited on the surface of the earth. At the same time, over the past few years, the number and extent of forest fires near 
the Chernobyl Nuclear Power Plant has increased.

According to statistics, human activity itself is the main cause of the occurrence of fires in natural ecosystems. The most common causes of 
forest fires associated with the human factor are: the lack of timely extinguishing of grass fires, which are either carelessly or deliberately fired, 
especially on agricultural land and often lead to much heavier forest and peat fires; fire in reserves, forest protection centers, in forests that are 
in use by different owners, mainly agro-forestry or communal forest enterprises, where the level of fire safety is poorly controlled, and therefore, 
far from always complies with regulatory requirements.

Consequently, the attention of academics, practitioners and relevant authorized representatives of the state should now focus on the devel-
opment of joint, effective mechanisms to optimize the hazards associated with fire disasters, in particular in forest areas.

Key words: causes of forest fires, hazard as a result of forest fires, consequences of forest fires near Chernobyl, territory affected by  
radiation.

Наразі Україна перебуває в епіцентрі небезпечних си-
туацій,  особливо  загрозливими  серед  них  постають  по-
жежні небезпеки. Окрему їх когорту представляють лісові 
пожежі. 

Весняно-осінній  період  в  нашій  державі  характери-
зується  значною  кількістю пожеж  в  екосистемах,  які  за-
вдають величезного клопоту та негативних наслідків. Ще 
не встигла наша держава та її населення відійти від над-
звичайних екологічних наслідків 2015 р., який, у зв’язку з 
відповідними надзвичайними ситуаціями, можна назвати 
роком пожежних  катастроф,  серед  яких  домінуючу  роль 
відіграли лісові пожежі,  особливо на  території  зони від-

чуження,  натомість  нинішній  2017  р.  також  відзначився 
такими  негативними  природними  явищами.  Зокрема,  за 
повідомленням ДНСН України у 2017 р. на території дер-
жави  значно  збільшилася  кількість  пожеж  на  відкритих 
територіях. Наприклад, у порівнянні з минулими роками, 
у 2017 р. кількість пожеж збільшилася в 3 рази, а площа, 
що постраждала від вогню, – у 2,4 рази. Якщо проаналізу-
вати пожежі у лісах, то їх кількість збільшилася у 3 рази 
(площа – 3,7 рази), на торфовищах – у 2,8 рази (площа – 
2,3 рази), а суха рослинність та побутове сміття спалаху-
вали в 3 рази частіше (площа збільшилася у 2,4 рази) [1]. 
За статистикою, саме людська діяльність є основною при-



70

№ 4/2017
♦

чиною виникнення пожеж у природних екосистемах  [2]. 
Зокрема,  причиною  численних  лісових  пожеж  в  остан-
ній час в Херсонській області глава обласної адміністра-
ції  вважає навмисні підпали. За  словами губернатора,  за 
останній час в області зафіксовано знищення 180 га лісу в 
результаті 145 підпалів [3].

Масштабні  лісові  пожежі,  які  з  особливою  інтенсив-
ністю та розмахом поглинули нашу державу, зокрема, про-
тягом останніх років, – є явищем не стільки локального, 
регіонального чи то державного характеру, а передусім – 
глобального, міждержавного, оскільки можуть розповсю-
джуватись (самі пожежі або їх наслідки) на значні терито-
рії, включаючи і суміжні держави.

Разом з тим, статистика, подана Державною службою 
статистики України  за  декілька  останніх  років,  зазначає 
про підвищення кількості та масштабів лісових пожеж по-
близу ЧАЕС. Так,  у 2015 р. наприкінці  травня  та на по-
чатку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували 
пожежі, до гасіння яких залучали авіацію. У липні 2016 р. 
в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, яку гасили три 
дні. Цього, 2017 р. пожежа на території Луб’янського ліс-
ництва розпочалася 29 червня  і погасити  її не вдавалось 
протягом  10  днів. Попередньою причиною цьогорічного 
займання  фахівці  називають  те,  що  під  час  проведення 
технологічної  вирубки  лісу  для  прокладання  залізниці 
зайнялися рештки деревини  і лісової підстилки [4].  І, не 
зважаючи  на  те,  що  представники  ДСНС  кожного  разу 
наголошували, що загальний радіаційний фон у зоні від-
чуження залишався у межах норми, науковці лісівничого 
факультету НУБіП, детально досліджуючи ці факти, вва-
жають, що межі локалізації пожежі поширювались на зна-
чно більші території, ніж було зафіксовано  і констатація 
відсутності поширення радіації внаслідок пожеж на тери-
торії ЧАЕС є також досить сумнівною.

У  зв’язку  з  цим,  аналіз  причин  виникнення  лісових 
пожеж має  важливе  наукове  значення. До  того ж,  з  ним 
пов’язане дослідження таких важливих питань,  як місце 
та  ефективність  держави  у  забезпеченні  пожежної  без-
пеки, взаємодія пожежної охорони з іншими державними 
органами,  населенням  та  громадськими  організаціями, 
вплив  стану  пожежної  безпеки  природних  територій  і 
об’єктів на соціально-економічний розвиток держави, до-
вкілля та добробут населення у цілому.

Проблематика сучасного стану причин, ризиків та за-
гроз від лісових пожеж, відповідних викликів в нинішніх 
умовах на теренах нашої держави не раз поставала пред-
метом дослідження цілої низки наукових праць фахівців 
як  адміністративного,  екологічного,  земельного  права, 
так  і представників лісівничої науки, державного управ-
ління  тощо,  серед  яких: В. М. Єрмоленко, В.  І. Семчик, 
В. Б. Авер’янов, Ю. С. Шемшученко, П. І. Лакида, С. І. Зіб-
цев, В. П. Печуляк та ін.

Окремі  аспекти  досліджуваної  проблематики  розгля-
дались у працях Л. О. Головко [5], І. В. Гиренко, В. І. Ку-
рила, В. В. Курзової [6] та мали неабияке значення під час 
підготовки наукової праці.

Метою статті є аналіз причин виникнення лісових по-
жеж, визначення кола проблемних питань у розрізі дослі-
дження  та  формування  власних  висновків,  спрямованих 
на розв’язання проблем, пов’язаних з безпечною життєді-
яльністю людини, суспільства і держави у цілому.

Одними з найбільших небезпек, що нещодавно спітка-
ли Україну стали масштабні лісові пожежі поблизу ЧАЕС 
із загрозою надзвичайно тяжких наслідків, рівень яких ми 
маємо ще відслідковувати протягом певного часу.

Однією з найбільш масштабних за часів існування не-
залежної України є квітнева лісова пожежа поблизу ЧАЕС 
2015 р. Однак і вона наприкінці червня цього ж року мала 
повторення  щодо  місця  своєї  локалізації.  І  знову  таки, 
причиною  є  людський  фактор,  оскільки  осередків  заго-
ряння визначено шість. Так, 29 червня на території комп-

лексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» в Зоні 
відчуження  та  безумовного  (обов’язкового)  відселення  в 
районі с. Ковшилівка та смт Поліське в заплаві річки Уж 
виникло загорання сухої трави та очерету, яке поширилося 
окремими осередками на площі близько 130 га. 

Загальна  площа  зелених  насаджень  зони  відчуження 
склала  близько  140,6  тисяч  га.  Лісовим  багатством  опі-
кується комплекс лісового  господарства «Чорнобильська 
пуща». Основне завдання створеного ще у 90-х підприєм-
ства – не дати радіонуклідам вийти за межі їх первинного 
розповсюдження [8].

Дослідники Чорнобильської аварії вважають, що такі 
пожежі свідчать про неналежне управління і фінансування 
зони відчуження, оскільки в разі кращої охорони зони за-
горяння (або ж підпалу) можна було уникнути [9]. До того 
ж, і повідомлення ДСНС України свідчать про те, що при-
чиною вогню міг бути підпал, оскільки загорілося одразу 
в кількох місцях. 

Таку ситуацію підтверджує і журналістське розсліду-
вання щодо причин пожежі. Зокрема, журналісти  інфор-
маційного видання «Знай», побувавши в зоні відчуження 
та поспілкувавшись з місцевими мешканцями, схиляють-
ся до думки, що пожежу створили штучно аби приховати 
факти масової вирубки лісу в Чорнобильській зоні. Версію 
місцевих підтверджують і величезні «залисини» в лісах – 
поля, вкриті пеньками значних розмірів. «Дорога до цих 
місць вирубок вкатана великими автівками. Таким чином, 
можна підозрювати, що пожежа є звичайною схемою від-
мивання грошей за підтримки чиновників» [10].

Слід  звернути  увагу  на  тривалі  проблемні  аспекти 
щодо  відсутності  та  призначень  керівників  профільних 
органів,  а  саме  –  голів  Державного  агентства  України  з 
управління зоною відчуження та Державного агентства лі-
сових ресурсів України. Відтак на тривалий час діяльність 
цих центральних органів виконавчої влади була «дезорієн-
тована» та позбавлена програм і стратегій розвитку. Нара-
зі ситуація з Державним агентством України з управління 
зоною  відчуження  набула  управлінської  сталості,  втім  в 
самому органі наголошують на потребі набуття органом 
спеціального  статуту,  тобто  координації  роботи  органу 
безпосередньо через Кабінет Міністрів України. 

При вивченні та аналізі досліджуваного питання, ми, на 
жаль, маємо погодитись  з  точкою  зору  голови Конфедера-
ції вільних профспілок України, який на своїй сторінці на-
прикінці літа 2015 р. зазначив: «Я вважаю, що підпалами у 
Чорнобильській  зоні  приховують  злочини.  Причиною  ни-
нішньої пожежі, якою зараз охоплені тисячі гектарів лісу, як 
і попередніх, є підпал. За повідомленням очевидців, ті місця, 
де сталося загоряння, важкодоступні. Не було там останнім 
часом і грозових дощів. Зате зовсім поруч незаконно виру-
бали здорові дерева. Це легко було встановити по пеньках, 
які там залишилися. Щоб замести сліди злочинів, і здійсню-
ють підпали ті, хто вирубує ліс у забороненій для цього зоні 
відчуження поблизу ЧАЕС. 10 тисяч гектарів уже повністю 
вигоріло, а нині вогнем охоплено ще 5 тисяч гектарів. Це – 
подвійний злочин, бо окрім прямих збитків через крадіжку 
деревини та відволікання значних коштів і людських ресур-
сів на гасіння пожежі, наноситься непоправна шкода насе-
ленню Києва та навколишніх населених пунктів, де осідає 
радіоактивний попіл. Нинішня спекотна й суха погода спри-
яє поширенню вогню, який уже перетнув межу 30-кіломе-
трової зони  і рухається у бік Житомирської області. Проте 
відповідні служби чомусь не поспішають встановлювати ре-
альної причини пожеж у лісах навколо ЧАЕС» [12].

Просто так у зоні навколо ЧАЕС ліс рубати забороне-
но. Адже зелені насадження вберігають світ від поширен-
ня радіації. Оскільки територія забруднена не суцільно, а 
плямами,  при  санітарних  рубках  ліс  обов’язково  прохо-
дить радіологічний контроль.

Законна  торгівля  чорнобильським  лісом  відбувається 
за  певною  процедурою  і  вивіз  деревини  на  подальший 
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продаж передбачає необхідність отримання відповідного 
пропуску  від  керівництва  зони  відчуження  і  збереження 
на  контрольно-пропускних  пунктах  усієї  документації 
щодо вантажу, який вивозиться, тобто – доволі суворі та 
контрольовані  вимоги.  Натомість,  за  різноманітною  ін-
формацією  як  від  громадянського  суспільства,  небайду-
жих та профільного експертного кола, у зоні відчуження 
всюди є сліди того, що існує також і незаконна торгівля, 
«сірий» обіг лісу. Його обсяги важко проконтролювати, як 
і те, наскільки цей ліс чистий від радіації. 

Так журналісти викрили основні «рецепти» успішного 
бізнесу з продажу чорнобильського лісу. Відтак головним 
способом  маскування  незаконних  операцій  щодо  отри-
мання надприбутків від махінацій з чорнобильським лісом 
є масштабні лісові пожежі. «Цього року у Чорнобильській 
зоні було декілька масштабних пожеж. Ліс горів по кілька 
тижнів. Після  пожеж  залишається  сотні  гектарів  роботи 
для лісорубів. Рецепт другий – приховати походження де-
ревини.  Рецепт  третій  –  продати  за  безцінь.  Рецепт  чет-
вертий – змішати з чистим лісом. Дуже часто ліс із зони 
відчуження просто  змішують  з  деревами,  які  ростуть на 
офіційно  чистих  територіях.  Так,  наприклад,  за  словами 
робітників, відбувається на складі лісництва у Радчі. Згід-
но з даними реалізації цього лісового господарства, як за 
прямими експортним контактами, так і через посередни-
ків, деревину відправляють до Угорщини, Румунії, Поль-
щі, Туреччини та інших країн» [8].

Пожежна небезпека лісів зросла в декілька разів вна-
слідок  відсутності  повноцінного  лісового  господарства, 
проекту  протипожежного  впорядкування  території  та 
інших  чинників.  На  цей  час  територія  зони  відчуження 
тільки  на  40%  вкрита  системою  виявлення  пожеж,  від-
сутні  дороги  протипожежного  призначення,  час  достав-
ки  протипожежних  сил  та  засобів  перевищує  40  хвилин 
(в Туреччині та Франції – норматив – 15 хвилин), а деякі 
частини зони недоступні взагалі. Протипожежні водойми 
не забезпечують вчасної доставки води для гасіння до міс-
ця пожеж. Лісові пожежні не забезпечені засобами інди-
відуального радіаційного захисту. Протипожежні сили не 
навчені методам непрямої атаки для уникнення додатко-
вого опромінення під час гасіння. Велика лісова пожежа 
загрожує опроміненню населення за зоною відчуження та 
забрудненню  сільськогосподарських  угідь  та  відкритих 
водойм на відстань до 100 км [13].

Досить показовою є відповідь першого заступника Го-
лови Державного агентства з управління зоною відчужен-
ня на запит НУБіП України щодо необхідності прийняття 
термінових  заходів  у  напрямку  вдосконалення  протипо-
жежної охорони лісів, в якій йдеться: «Одночасно повідо-
мляємо, що на цей час у зоні відчуження не існує пробле-
ми  «глобальних  пожеж»  і  їх  наслідків.  Існуюча  система 
протипожежних заходів та пожежні підрозділи працюють 
достатньо  ефективно,  щоб  запобігти  великим  пожежам. 
У нинішній економічній ситуації  і  з огляду на  інші про-
блеми, витрачати значні кошти на створення нової проти-
пожежної системи, на нашу думку, є недоцільним» [13].

Тобто, народне прислів’я: «Поки грім не гримне, му-
жик  не  перехреститься»,  на  жаль,  є  доволі  актуальним 
і щодо розуміння уповноваженими представниками дер-
жави  необхідності  застосування  належного  механізму 
запобігання та боротьби з лісовими пожежами у зоні від-
чуження.

Насправді у нас в державі доволі критична ситуація з 
матеріально-технічним забезпеченням відповідних служб. 
І  саме  це  є  першочерговою  проблемою. Насамперед,  це 
стосується авіаційної техніки, оскільки саме вона є «пер-
винною та  основною ланкою допомоги»  в подоланні  лі-
сових пожеж. Зокрема, під час ліквідації квітневої лісової 
пожежі  поблизу  ЧАЕС  прем’єр-міністром  держави  було 
акцентовано  увагу  саме  на  цій  складовій  проблематики: 
«У нас  катастрофічна  ситуація  з  технікою,  якщо потріб-

но мати в Україні, як мінімум, 12 гелікоптерів для служби 
з  надзвичайних  ситуацій,  а  у  нас  їх  два... Ми  додатково 
зганяємо сили і засоби для того, щоб посилити авіаційну 
складову гасіння пожежі» [14].

У зв’язку з «кричущою» ситуацією, пов’язаною із зна-
чним  збільшенням  кількості  лісових  пожеж,  нещодавно 
Державне агентство лісових ресурсів України анонсувало 
суму коштів, необхідну для придбання нових сучасних за-
собів для оперативного реагування на ситуації, пов’язані 
із  лісовими пожежами,  а  саме  –  150 млн.  грн.  на  рік  на 
оновлення протипожежної техніки [15].

Короткий витяг з доповіді оперативної відеоселектор-
ної наради у Волинській обласній державній адміністрації 
начальника управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Волинській області досить яскраво та 
чітко описує увесь рівень небезпеки від триваючих лісо-
вих пожеж.

Зокрема, станом на 06 липня 2015 р. зазначено, що на 
Волині рятувальники вже третю добу гасять торф’яники, 
окрім  цього,  пожежі  виникають  і  в  лісах,  і  на  полях.  
Є осередки, де пожежогасіння майже неможливе, бо там 
для цього немає води. Ситуація майже досягла критичної 
точки.

За словами головного надзвичайника області, на гасін-
ня полум’я витрачають багато коштів, а з паліїв стягують 
тільки мізерний штраф за адміністративне правопорушен-
ня – 180 грн. [16].

Разом з тим, зауважимо, що нормами нещодавно вве-
дених в дію Законів України від 07 лютого 2017 р. «Про 
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України 
щодо  імплементації  європейських  екологічних норм про 
охорону  середовища  рідкісних  видів  тварин  і  рослин»  
№ 1829-VIII та «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо виконання Конвенції про охорону 
дикої флори  та фауни  і  природних  середовищ  існування 
в Європі» № 1832-VIII значно посилена адміністративна 
відповідальність, а відтак і суми штрафів, зокрема, і за по-
рушення вимог пожежної безпеки в лісах.

Таким чином, природні пожежі останніх років яскраво 
показали прогалини, насамперед, щодо організації проце-
сів недопущення та ліквідації досліджуваних явищ. І, як не 
прикро, змушують констатувати відсутність належної ко-
ординації зусиль як на рівні держави, так і на локальному 
рівні між різними відомствами та відповідної державної 
політики у цілому. Підтвердженням чому  є  і  відсутність 
злагодженого та оперативного реагування,  спрямованого 
на мінімізацію наслідків вересневих пожеж 2015 р., коли 
вчасно та адекватно не зреагували на ситуацію відповідні 
служби, починаючи від запізнілої реакції органів місцево-
го самоврядування. 

Так,  зокрема, 03 вересня 2015 р. кияни, як невдовзі  і 
жителі  інших  регіонів  нашої  держави,  опинилися  в  гус-
тому задимленні, чаді та смороді від токсичних речовин, 
які  виділяються  в  результаті  горіння. Всі  ЗМІ, посилаю-
чись  на  офіційні  джерела  зазначали,  що  такі  наслідки 
жителі міста відчувають через лісові та торф’яні пожежі 
у Дарницькому  лісопарковому  господарстві  та  пожежі  у 
Бородянському  районі  Київської  області.  Втім,  за  дани-
ми  дистанційного  зондування  землі  встановлено, що  за-
димлення м. Києва 02-03 вересня є продовження процесу 
проходження диму з численних природних пожеж у Рів-
ненській, Житомирській та Київській областях, частково 
на території Білорусі, які тривають як мінімум протягом  
2-3  тижнів,  а  торф’яні  –  з  квітня  2015  р., що  негативно 
впливало на життєдіяльність сотень тисяч жителів зазна-
чених областей [17].

На думку голови Всеукраїнської екологічної ліги, наяв-
на у Києві система оповіщення цілком дозволяла столич-
ній владі попередити киян про шкоду для здоров’я внаслі-
док задимленості, натомість люди прокинулися вночі від 
задухи. А проблема,  яку кияни спостерігали 03 вересня, 
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підкреслила той факт, що влада досі не здатна адекватно 
реагувати на такі ситуації, попри досвід останніх місяців. 
«Ми аналізуємо цю ситуацію з червня …, тоді вже стали 
очевидними  недоліки  всієї  системи,  пов’язаної  з  дотри-
манням пожежної і екологічної безпеки. Це був яскравий 
приклад нездатності державних структур здійснювати по-
літику і функції, які на них покладені. Навіть в інших ви-
падках – а була ціла низка пожеж у Чорнобильській зоні – 
ми спостерігаємо ті ж самі помилки. До таких помилок ми 
зараховуємо  відсутність  системи  оповіщення.  Навіть  по 
Києву:  ввечері дуже пізно лише на окремих каналах по-
відомили про цю загрозу. Багато киян залишили свої по-
мешкання з відкритими вікнами. І вночі прокинулися від 
задухи. А вчора діти, які пішли в школи і садочки, перебу-
вали на вулиці і дихали цим забрудненим повітрям. Те, що 
сьогодні скасували заняття в школі, мало чим допоможе, 
тому що основний негативний вплив діти отримали вчора. 
Тому фактично у нас система оповіщення не працює» [18].

Керівник  Регіонального  Східноєвропейського  центру 
моніторингу пожеж (REEFMC) у пошуці шляхів оптимі-
зації досліджуваної проблематики, зазначає, що щільність 
пожеж у Білорусі та Польщі в рази менша, ніж в Україні, 
при однаковому надзвичайному рівні пожежної небезпе-
ки за умов погоди, що вказує на незадовільну координа-
цію роботи міжвідомчих протипожежних служб в Украї-
ні. Прикладом вдалої організації роботи протипожежних 
служб в Україні є період 01-20 серпня 2010 р., коли при 
однакових  погодних  умовах  в  Європейській  частині  Ро-
сії згоріло більше 200 тис. га лісів, тоді як в Україні – до 
3 тис. га. Відтак, варто ознайомитись з Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 01 серпня 2010 р. «Про високу 
пожежну  небезпеку»  та  Порядком  організації  протипо-
жежних  заходів  під  координацією Міжвідомчого Опера-
тивного Штабу з ліквідації пожеж [17].

Таким  чином,  найбільш  частими  причинами  лісових 
пожеж, пов’язаними із людським фактором, є: несвоєчас-
ність гасіння трав’яних пожеж, які чи то з необережності, 
чи свідомо розпалюються, особливо на сільськогосподар-
ських землях та дуже часто призводять до значно тяжчих 

лісових та  торф’яних пожеж; пожежі в  заповідниках, лі-
сових заказниках, в лісах, які знаходяться в користуванні 
у різних власників, переважно – агро-лісгоспів або кому-
нальних лісових підприємств, де рівень пожежної безпеки 
слабо контролюється, а, отже, далеко не завжди відповідає 
нормативним вимогам.

Відтак,  увага  як  науковців,  фахівців-практиків,  так  і 
відповідних  уповноважених  представників  держави  має 
наразі  зосередитись  на  вироблені  спільних  дієвих  меха-
нізмів з метою оптимізації небезпек, пов’язаних з пожеж-
ними лихами, зокрема, в лісових масивах.

В  той  же  час  і  посадовці,  і  екологи  вважають,  що 
системна  проблема  з  «чорнобильськими  пожежами»  по-
требує  негайного  вирішення.  Масштабні  лісові  пожежі 
поблизу Чорнобиля останніх років є якнайяскравішим до-
казом необхідності  запровадження дієвих  організаційно-
правових механізмів зміни ситуації. Посиливши контроль 
за відповідною територією, застосовуючи принцип невід-
воротності покарання за порушення екологічних та інших 
норм законодавства, приймаючи до уваги будь-які факти 
трав’яних пожеж та адекватно реагуючи на них, вже мож-
на  значно  покращити  ситуацію  в  розрізі  досліджуваної 
проблематики. 

Разом з тим, слід звернути увагу на той факт, що при-
чини та масштаби даних лісових пожеж у новинно-інфор-
маційному просторі серед експертів та науковців доволі 
різняться, що  свідчить чи  то про недостовірність пода-
ної  інформації  від держави, чи  то про  її необ’єктивний 
аналіз. В будь-якому разі, слід констатувати відсутність 
об’єктивної статистики щодо лісових та інших видів по-
жеж  в  екосистемах  України,  а  приховування  навіть  не 
дуже  принципових  нюансів  в  подібних  ситуаціях  при-
зводить  до  появи  викривленої  інформації  та  панічних 
настроїв серед населення. Досвід страшної трагедії, що 
сталась більше 30 років тому мав би навчити, принаймні, 
максимально широко  та  прозоро  висвітлювати  важливу 
для  населення  інформацію,  що  стосується  безпеки  до-
вкілля, право на яку закріплене в Основному Законі на-
шої держави.
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Стаття присвячена визначенню суті поняття «адміністративно-правові засоби забезпечення управління охороною праці в Україні». 
Проаналізовано питання щодо правових і адміністративно-правових засобів. З’ясовано, що поняттю «адміністративно-правові засоби 
забезпечення управління охороною праці в Україні» притаманні всі ознаки правових/адміністративно-правових засобів, а також ряд 
специфічних рис.

Ключові слова: правові засоби, адміністративно-правові засоби, управління охороною праці.

Статья посвящена определению сущности понятия «административно-правовые средства обеспечения управления охраной труда 
в Украине». Проанализированы вопросы правовых и административно-правовых средств. Выяснено, что понятию «административно-
правовые средства обеспечения управления охраной труда в Украине» присущи все признаки правовых/административно-правовых 
средств, а также ряд специфических признаков.

Ключевые слова: правовые средства, административно-правовые средства, управление охраной труда.

The article is devoted to the definition of the essence of the concept of “administrative and legal means of ensuring the management of labor 
protection in Ukraine”. The questions of legal and administrative-legal means are analyzed.

It is ascertained that today a number of basic positions have been developed in relation to the definition of “legal means”: first, they are de-
fined by instruments of legal regulation, means of optimal solution of social tasks, which include the whole arsenal of legal phenomena; secondly, 
legal means characterize as legally significant acts of subjects of their application in order to achieve a specific social-meaningful result; thirdly, 
legal means are legal phenomena that are expressed in instruments (deeds) and deeds (technology), by which the interests of the subjects of 
law are satisfied and socially useful goals are achieved.

The characteristic features of legal means are formulated: they are always socially valuable, they express the whole arsenal of legal phe-
nomena of different levels – instruments of legal regulation, which must be applied for optimal achievement of the set goals; legal means reflect 
information quality and law resources; by combining with each other, legal means create conditions for the exercise of law; legal remedies have 
legal implications; legal means are always a response to specific barriers; legal means are provided by the state. It was clarified that the concept 
of “administrative and legal means of ensuring the management of labor protection in Ukraine” is characterized by all signs of legal means and 
administrative and legal means, as well as such specific features as: the sphere of influence of these means; specific subjective composition; the 
attraction to the use of measures related to control activities and types of administrative coercion. 

Key words: legal means, administrative and legal means, management of labor protection.

Найпомітніша  особливість  розвитку  та  реформуван-
ня  українського  адміністративного  права,  як  відзначав 
В.Б. Авер’янов понад десятиліття тому, і що не втратило 
актуальності  і понині, полягає в тому, що воно має бути 
спрямоване саме на утвердження пріоритету прав і свобод 
людини в усіх сферах її взаємодії з державою, її органами 
та  посадовими особами –  в  цьому й  полягає  сенс  демо-
кратизації цієї найважливішої галузі публічного права. На 
практиці  сказане  означає,  що  адміністративно-правовий 
режим відносин органів виконавчої влади і людини пови-
нен виходити зі стану останньої як такого суб’єкта, перед 
яким виконавча влада відповідальна за свою діяльність, і 
ґрунтуватися на беззаперечному визнанні пріоритету прав 
людини, її законних інтересів, правомірності її вимог і очі-
кувань від діяльності державних органів, їхніх посадових 
осіб [1, с. 36]. 

Видима річ, що зазначені перетворення мають призво-
дити і до змін різних сфер правового регулювання адміні-
стративного права, зокрема і такої його галузі, як управ-
ління  охороною  праці,  яка  характеризується  сьогодні 
загостренням проблем, пов’язаних із безпекою діяльності 
людини, – через приховування та спотворення реального 
стану речей, через відсутність дієвої профілактичної ро-
боти з охорони праці, через приховування роботодавцями 
нещасних  випадків,  що  трапилися  на  виробництві,  або 
переведення їх в іншу категорію, через відсутність належ-
ного контролю з боку державних і недержавних структур 
тощо [2, с. 61–68]. 

У зв’язку з зазначеним, необхідно визначити ті право-
ві засоби, за допомогою яких можна забезпечити реальну 

ефективність управління у сфері охорони праці і переду-
сім визначити сутність поняття «адміністративно-правові 
засоби забезпечення управління охороною праці в Украї-
ні», що і є метою статті.

Зазначимо, що термін «засіб»/«правовий засіб» (в од-
нині чи множині – Н. Д.) нерідко вживається в національ-
ному законодавстві, наприклад, у ст. 55 Конституції Укра-
їни, у  ст.ст.  14,  117  та  інш. Цивільного кодексу України, 
у ст.ст. 200, 217 та інш. Господарського кодексу України. 
Неодноразово  термін  «засіб»/«правовий  засіб»  зустріча-
ється  і  в працях юристів  –  як науковців,  так  і  практиків 
[для прикладу, 3, с. 17; 4, с. 23–24; 5, с. 42,102,225] (що-
правда, часто без визначення цього терміну).

Та  попри  поширене  застосування  терміну 
«засіб»/«правовий  засіб»  у  нормативно-правових  актах 
і  доктринальних  джерелах,  під  час  визначення  сутності 
правових  засобів  загалом  та  адміністративно-правових 
засобів  зокрема,  і  адміністративно-правових  засобів  за-
безпечення управління охороною праці також, виникають 
певні труднощі. 

На наш погляд, це пов’язано з декількома основними 
обставинами.

Найперше, з тим, що саме юридичне поняття «засіб» є 
недостатньо вивченим у вітчизняній правовій науці – як в 
теорії права, так і в галузевих науках. На зазначену обста-
вину вже звертали увагу такі науковці, як О.О. Леонідова 
[6], В.О. Іванцов [7] , з якими, вважаємо, доречно цілкови-
то погодитися. 

Друга  обставина,  на  нашу  думку,  безпосеред-
ньо  випливає  з  першої  –  малодослідженість  поняття 
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«засіб»/«правовий  засіб»  зумовлює  відсутність  у  націо-
нальній  юридичній  науці  більш-менш  усталеної  позиції 
щодо визначення цього поняття, що, зокрема, ускладнює 
визначення  і  галузевого  поняття  «адміністративно-пра-
вовий  засіб»,  і  похідного від нього поняття «адміністра-
тивно-правові засоби забезпечення управління охороною 
праці в Україні».

Слово  «засіб»  має  декілька  визначень.  Насамперед 
воно означає прийом, якусь спеціальну дію, що дає мож-
ливість  здійснити  що-небудь,  досягти  чогось;  спосіб  
[8, с. 326]. І саме це значення слова «засіб» беруть за осно-
ву при визначенні терміну «засіб» деякі науковці, напри-
клад, С.С. Калинюк [9, с. 119]. 

Взагалі слово «засіб» є полісемічним і має декілька ви-
значень. Зокрема, Академічний тлумачний словник укра-
їнської мови дає три визначення цього слова: 1) це при-
йом,  якась  спеціальна  дія, що  дає можливість  здійснити 
що-небудь, досягти чогось; спосіб; 2) те, що служить зна-
ряддям у якій-небудь дії, справі; 3) гроші, матеріальні цін-
ності,  достатки  [10].  Аналогічне  значення  слова  «засіб» 
подається  й  у Новому  тлумачному  словнику  української 
мови  [11,  с.  723].  Тобто  навіть  на  основі  лінгвістичного 
аналізу  можна  зробити  висновок  про  те,  що  засіб  є  не 
лише певною спеціальною дією, що дає можливість здій-
снити що-небудь, досягти чогось, але є і рушійною силою, 
каталізатором будь-якої дії. 

Цікаві,  на  наш  погляд,  міркування  щодо  визначення 
терміну «засіб» висловила О.Ф. Мельничук. На думку цьо-
го науковця, поняття «засіб» юриспруденція запозичила у 
філософії, в якій «засіб» розуміють як сукупність предме-
тів,  ідей,  явищ  і  способів дій,  які  є неодмінною умовою 
реалізації цілі [12, с. 23]. Тобто до того, що засобом можна 
визначити певну спеціальну дію, що дає можливість здій-
снити що-небудь,  досягти  чогось,  а  також рушійну  силу 
будь-якої дії, додається розуміння, що засобом можна ви-
значити і не просто будь-яку дію, але і будь-яку сукупність 
предметів, ідей, явищ та способів дій. А умовою визнання 
цих предметів, ідей, явищ та способів дій є лише те, що ці 
об’єкти мають обов’язково слугувати реалізації цілі, для 
якої і були використані. 

Співзвучні міркування щодо визначення поняття «пра-
вові  засоби»  висловлюють  інші  дослідники.  Наприклад, 
Л.В. Шевченко  (з посиланням на думку В.І. Шинкарука, 
який вважає, що «засіб» – це сукупність предметів,  ідей 
та  явищ) дійшов висновку, що визначення поняття  засо-
бу, як «сукупності ідей» є досить актуальним, – оскільки 
вчинення будь-якої дії, чим по суті і є засіб, спрямованої 
на досягнення конкретної мети, без ідеї є недостатньо під-
кріпленим,  оскільки  в  основі  будь-якої  дії  лежить моти-
вація,  яка  обґрунтовується  детальним  планом  реалізації, 
тобто ідеєю. Також ідею можна розуміти як мету спеціаль-
ної дії, іншими словами – результат застосування засобів. 
Водночас  поняття  «сукупність  ідей»  можна  трактувати 
по-різному:  як  початковий  стимул до  застосування  засо-
бів; як спосіб реалізації засобів; як кінцевий результат, до 
якого має привести застосування засобів. Отже, засіб – це 
сукупність ідей, що спрямовані на досягнення конкретної 
мети [13, с. 69–70].

Водночас  самі  правові  засоби,  як  слушно  зазначив 
С.С.  Алексєєв,  не  утворюють  якихось  особливих,  прин-
ципово відмінних від традиційних, зафіксованих догмою 
права явищ правової дійсності. До правових засобів, про-
довжує далі згаданий автор, належить увесь арсенал, весь 
спектр  правових  феноменів  різних  рівнів  із  тією  лише 
особливістю, що  вони  виокремлюються  та  розглядають-
ся не з позицій одних лише потреб юридичної практики і 
щодо цього у вигляді об’єктивованих фрагментів правової 
дійсності,  а  з  позицій  їхнього  функціонального  призна-
чення, тих рис, які характеризують правові засоби як ін-
струменти правового регулювання, рішення економічних 
і  інших соціальних завдань. А питання правових засобів 

є не стільки питанням відокремлення в особливий підроз-
діл тих або інших фрагментів правової дійсності, скільки 
питанням особливого їх бачення в строго певному ракур-
сі – щодо їхнього функціонального призначення, щодо їх-
ньої ролі як інструментів правового регулювання, засобів 
оптимального рішення соціальних завдань [14, с. 349]. 

Насамперед, до категорії правових засобів відносимо 
весь арсенал правових феноменів – інструментів правово-
го регулювання, які мають бути застосовані для оптималь-
ного вирішення соціальних завдань.

У процесі вивчення питання щодо поняття правових 
засобів  слід  зважати  і  на  позицію  інших науковців.  Зо-
крема О.О. Леонідова вважає, що зазначена вище думка 
С.С.  Алексєєва  відображає  лише  частину  істини.  На  її 
погляд,  ігнорування  в  інструментальному  підході  засо-
бів-діянь і посилання лише на інституціональний бік ро-
зуміння юридичних засобів не дозволяє повністю врахо-
вувати всі ті фактори, за допомогою яких можна досягти 
поставлених цілей. Адже результат неможливо отримати 
тільки за допомогою субстанціональних явищ, які авто-
матично не приводять до потрібного ефекту. Потрібні ще 
дії та зусилля, пов’язані з використанням наданих у за-
конодавстві  інструментів.  Засоби-встановлення  та  засо-
би-діяння створюють разом необхідний і самодостатній 
для  досягнення  конкретної  цілі  інформаціонно-енерге-
тичний комплекс ресурсів [6]. Отже, тут привертає увагу 
така  суттєва  характеристика  правових  засобів,  як  їхня 
діяльнісна  складова. Справді,  важко  сперечатися  з  тим, 
що  будь-які  засоби  самі  собою  не  призводять  автома-
тично до потрібного ефекту, а потребують дій та зусиль, 
пов’язаних із використанням наданих у законодавстві ін-
струментів. 

Та  крім  поставлено  мети,  без  наявності  реального 
практичного результату від впровадження правових засо-
бів,  взагалі  втрачається  сенс  розробки цих  засобів. Вод-
ночас, як слушно зауважує А.В. Малько, якби між метою 
та результатом не було перешкод, то не було б потреби в 
засобах. Засоби – це реакція на конкретні перешкоди [15]. 

Отже, правовим засобам притаманні як мета, так і кон-
кретний результат, між якими існує найтісніший зв’язок, 
так і перешкоди, через які виникає необхідність вживати 
ці заходи. Саме категорія «правові заходи» має дати відпо-
відь на питання – як, яким чином слід діяти для того, щоб 
якомога  краще  розв’язати  суспільно  значиму  проблему, 
знайти найефективніше рішення для конкретної проблеми 
та реально впровадити ці заходи у життя, щоб досягнути 
суспільно значимого результату.

О.В. Зайчук  і Н.М. Оніщенко визначають правові  за-
соби як певні юридичні категорії та діяння суб’єктів із їх 
застосування для досягнення конкретного результату. До 
того ж, ці науковці, порівнюючи різні погляди щодо визна-
чення поняття «правові засоби», навели досить важливе, 
на нашу думку, визначення правових засобів, яке подано у 
політології – у цій науці під засобами розуміють не лише 
політичні норми, цінності, декларації, а і певні дії (мітин-
ги, пікети, вибори, референдуми), які впливають на досяг-
нення поставлених цілей [16]. Вочевидь, і правові засоби 
у юриспруденції є не лише певними категоріями, інстру-
ментами правового регулювання для вирішення соціаль-
них  завдань,  але  є  і  певними  діями,  діяннями  суб’єктів, 
які здійснюють ці дії для вирішення важливих соціальних 
питань і досягнення ефективних результатів.

Беручи  до  уваги  зазначене  вище,  згадані  науковці 
виділили  і  своєрідність  правових  засобів,  яка  полягає  в 
тому, що правові засоби: мають певну соціальну цінність, 
оскільки забезпечують досягнення поставлених цілей; ві-
дображають інформаційні якості права; поєднуючись між 
собою, створюють умови для дії права; викликають певні 
юридичні  наслідки;  забезпечуються  примусовою  силою 
держави  [16].  Ця  своєрідність  правових  засобів  або,  на 
наш погляд, їхні характерні ознаки/риси дозволяє відокре-
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мити правові засоби від інших, часто достатньо схожих з 
ними, категорій (насамперед способів). 

Так, С.С. Калинюк під час дослідження питань щодо 
правових  засобів  впливу  місцевих  органів  виконавчої 
влади  на  економіку  регіону,  визначив  перелік  загальних 
ознак  правових  засобів.  До  таких  ознак  цей  науковець 
відніс  насамперед  те,  що  правові  засоби  відображають 
юридичні  способи  забезпечення  інтересів  суб’єктів  пра-
ва, досягнення поставлених цілей. Також правові засоби є 
інформаторами права у суспільстві, що додає їм особливої 
юридичної сили, спрямованої на подолання перешкод на 
шляху задоволення  інтересів учасників правовідносин; є 
основними працюючими частинами (елементами) дії пра-
ва, механізму правового регулювання, правових режимів 
(тобто функціонального  боку  права);  спричиняють юри-
дичні наслідки, конкретні результати, того або іншого сту-
пеня ефективності чи дефектності правового регулюван-
ня; забезпечуються державою [9, с. 120].

Проаналізувавши  наведені  ознаки  правових  засобів 
(їхню своєрідність), можна дійти висновку, що вони в сво-
їй основі збігаються. 

І  зважючи на проаналізовані вище визначення пра-
вових  засобів,  до  їхніх  характерних ознак,  на наш по-
гляд, можна віднести те, що правові засоби, по-перше, 
завжди є соціально-цінними, вони виражають увесь ар-
сенал правових феноменів різних рівнів – інструментів 
правового регулювання, які мають бути застосовані для 
оптимального досягнення поставлених цілей; по-друге, 
правові засоби відображають інформаційні якості та ре-
сурси права; по-третє, поєднуючись між собою, право-
ві засоби створюють умови для дії права; по-четверте, 
правові  засоби  спричиняють  юридичні  наслідки,  ре-
зультати, які також свідчать не лише про ефективність 
правового  регулювання,  але  і  демонструють  його  де-
фектність; по-п’яте,  правові  засоби  завжди  є  реакцією 
на  конкретні  перешкоди;  по-шосте,  правові  засоби  за-
безпечуються державою.

Можна  й  надалі  наводити  різні  тлумачення  поняття 
«правові засоби», проте, на наш погляд, попри їхню різно-
манітність, сьогодні поширились декілька основних пози-
цій стосовно визначення цього поняття. 

По-перше, «правові засоби» визначають інструмента-
ми правового регулювання, засобами оптимального вирі-
шення  соціальних  завдань,  до  яких  належить  весь  арсе-
нал правових феноменів різних. По-друге, правові засоби 
характеризують як юридично значимі діяння суб’єктів, їх 
застосування  з  метою  досягнення  конкретного  соціаль-
ного-значимого  результату.  А,  по-третє,  вважаємо,  слід 
погодитися  з  поглядом О.Ф. Мельничук про  те, що  сьо-
годні вже запропоновано комплексне вирішення цієї про-
блеми шляхом  об’єднання  цих  двох  концепцій  в  одну,  в 
якій визначено, що правові засоби – це правові явища, які 
виражаються в  інструментах  (установленнях)  та діяннях 
(технології),  за  допомогою  яких  задовольняються  інтер-
еси суб’єктів права, забезпечується досягнення соціально-
корисних цілей [12, с. 24].

На наш погляд, саме останню позицію треба взяти за 
основу під час визначення сутності адміністративно-пра-
вових засобів забезпечення управління охороною праці в 
Україні. 

Отже, визначальним для правових засобів є поєднан-
ня в цій категорії двох стрижневих елементів – по-перше, 
мети застосування цих засобів та, по-друге, результату їх 
застосування. Варто наголосити на  тому, що найчастіше 
при розгляді категорії «правовий засіб» ми ведемо мову не 
про наявний, а лише про запланований результат застосу-
вання  таких  засобів,  бо найвірогідніше ми  застосовуємо 
правові засоби саме тоді, коли є нагальна потреба виріши-
ти реальну  соціально  значиму проблему. Для  вирішення 
цієї проблеми і потрібно розробити відповідний правовий 
механізм та і застосувати належні правові засоби. 

Похідним  від  поняття  «правові  заходи»  (у  контексті 
адміністративного права – «адміністративно-правові засо-
би») є поняття «адміністративно-правові  засоби забезпе-
чення управління охороною праці в Україні». 

Зазначеному поняттю притаманні  всі  наведені  вище 
ознаки правових  засобів. Ці  засоби: 1)  є  соціально-цін-
ними  і  виражають  собою  весь  арсенал  інструментів 
правового регулювання, які мають бути застосовані для 
оптимального  досягнення  такої  цілі,  як  ефективність 
управління  охороною  праці;  2)  відображають  інфор-
маційні якості  та ресурси права, що надає цим засобам 
особливої  юридичної  сили,  спрямованої  на  подолання 
перешкод  інтересам  учасників  правовідносин  у  сфері 
управління охороною праці; 3) поєднуючись між собою, 
створюють  умови  для  дії  права;  4)  спричиняють  юри-
дичні  наслідки,  результати  яких  свідчать  як  про  ефек-
тивність правового регулювання у сфері управління охо-
роною праці,  так  і про дефектність цього регулювання;  
5) завжди є реакцією на конкретні перешкоди, пов’язані 
зі сферою управління охороною праці; 6) забезпечуються 
державою – найчастіше за допомогою примусової сили 
держави  (наприклад,  анулювання  ліцензії  на  виробни-
цтво  вибухових  матеріалів  промислового  призначення 
тощо).

Але поняття «адміністративно-правові засоби забезпе-
чення управління охороною праці в Україні» має і специ-
фічні риси. 

По-перше, однією з головних, на наш погляд, є сфера 
впливу цих засобів – вони застосовуються лише в межах 
дії адміністративно-правових відносин у сфері управлін-
ня охороною праці  та  спрямовані на  такий  специфічний 
об’єкт, яким є охорона праці.

По-друге,  і  суб’єктний  склад  у  таких  засобах  також 
має свою специфіку, яка полягає в тому, що суб’єктами та 
ініціаторами  застосування  адміністративно-правових  за-
собів забезпечення управління охороною праці в Україні 
є насамперед колективні суб’єкти – органи державної вла-
ди та місцевого самоврядування в особі їхніх посадовців. 
Також суб’єктами застосування цих засобів можуть бути 
й інші колективні й індивідуальні суб’єкти адміністратив-
ного  права,  як  і  колективні  суб’єкти-неюридичні  особи 
(обґрунтування щодо наявність останніх в адміністратив-
ному праві неодноразово нами було надане, наприклад, у 
праці [17, с. 206–210]). 

Сьогодні,  на  наш  погляд,  свій  так  би  мовити  «рене-
санс» у суспільстві переживають саме громадські органі-
зації.  І  вкрай  актуальним  є  поширення  ролі  та  значення 
саме громадських суб’єктів в адміністративному праві, та 
надання  саме  цим  суб’єктам  відповідних  адміністратив-
них повноважень, зокрема здійснення ними громадського 
управління у сфері охорони праці (наприклад, створення 
Громадської ради при Державній службі України з питань 
праці – Н. Д.). 

По-третє, специфічною ознакою адміністративно-пра-
вових засобів забезпечення управління охороною праці в 
Україні, на нашу думку, є тяжіння до застосування певної 
групи заходів – а саме, заходів, пов’язаних із контрольно-
наглядовою діяльністю та різновидами адміністративного 
примусу  (заходами  адміністративної  відповідальності). 
Питома вага  застосування саме цих  заходів,  вважаємо,  є 
найбільшою.

Отже,  термін  «адміністративно-правові  засоби  забез-
печення  управління  охороною  праці  в  Україні»,  означає 
правові явища, які виражаються в інструментах (установ-
леннях)  та  адміністративно-правових  діяннях  суб’єктів 
управління охороною праці, спрямованих на оптимальне 
забезпечення  вирішення  такого  соціально  значимого  за-
вдання, як ефективне управління охороною праці в Укра-
їні. Адміністративно-правові  засоби забезпечення управ-
ління охороною праці в Україні образно можна визначити 
як  «незримий,  але  відчутний  ланцюжок»,  що  пов’язує 
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суб’єкт і об’єкт управління, за допомогою якого і здійсню-
ється процес управління охороною праці в Україні.

На  основі  аналізу  поняття  «адміністративно-правові 
засоби  забезпечення управління охороною праці  в Укра-
їні»,  вважаємо, можна  дійти  таких  висновків:  1)  сьогод-
ні  існує декілька основних позицій стосовно визначення 
поняття  «правові  засоби»:  «правові  засоби»  визначають 
інструментами  правового  регулювання,  засобами  опти-
мального  вирішення  соціальних  завдань,  до  яких  нале-
жить  весь  арсенал  правових  феноменів;  правові  засоби 
характеризують як юридично значимі діяння суб’єктів їх 
застосування з метою досягнення конкретного соціально-
го-значимого результату; правові засоби – це правові яви-
ща,  які  виражаються  в  інструментах  (установленнях)  та 
діяннях (технології), за допомогою яких задовольняються 

інтереси  суб’єктів  права,  забезпечується  досягнення  со-
ціально-корисних  цілей;  2)  поняттю  «адміністративно-
правові  засоби  забезпечення управління охороною праці 
в Україні» притаманні всі ознаки правових засобів, а та-
кож і такі специфічні риси, як: сфера впливу цих засобів; 
специфічний  суб’єктний  склад;  тяжіння до  застосування 
заходів, пов’язаних із контрольно-наглядовою діяльністю 
та різновидами адміністративного примусу; 3) термін «ад-
міністративно-правові  засоби  забезпечення  управління 
охороною праці в Україні» означає правові явища, які ви-
ражаються в інструментах (установленнях) та адміністра-
тивно-правових  діяннях  суб’єктів  управління  охороною 
праці, спрямованих на оптимальне забезпечення вирішен-
ня такої соціально значимої задачі як ефективне управлін-
ня охороною праці в Україні. 
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кОНТРОль Та НагляД За ЗаСТОСУВаННяМ ЗахОДіВ аДМіНіСТРаТиВНОгО 
ПРиМУСУ ОРгаНаМи ДЕРжаВНОЇ ВикОНаВЧОЇ СлУжби

CONTROL AND SUPERVISION OF APPLICATION OF ADMINISTRATIVE ENFORCTMENT 
ACTIONS BY STATE EXECUTIVE SERVICE BODIES

Загорулько Є.О.,
здобувач кафедри адміністративного права 

та адміністративної діяльності
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

У статті аналізується місце і роль контролю та нагляду за застосуванням заходів адміністративного примусу органами державної 
виконавчої служби в механізмі забезпечення прав і законних інтересів людини та громадянина. Автором досліджено правові основи ді-
яльності у сфері здійснення контролю та нагляду за застосуванням заходів адміністративного примусу органами державної виконавчої 
служби, наведено проблеми, що існують у практиці організаційного забезпечення такої діяльності.

Ключові слова: контроль, нагляд, виконавче провадження, адміністративний примус, заходи адміністративного примусу, органи 
державної виконавчої служби, державний виконавець.

В статье анализируются место и роль контроля и надзора за применением мер административного принуждения органами государ-
ственной исполнительной службы в механизме обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина. Автором исследованы 
правовые основы деятельности в сфере осуществления контроля и надзора за применением мер административного принуждения 
органами государственной исполнительной службы, приведены проблемы, существующие в практике организационного обеспечения 
этой деятельности.

Ключевые слова: контроль, надзор, исполнительное производство, административное принуждение, меры административного 
принуждения, органы государственной исполнительной службы, государственный исполнитель.

The article analyzes the place and role of control and supervision over the use of administrative enforcement measures by the bodies of the 
state executive service in the mechanism of ensuring the rights and legitimate interests of a person and a citizen. The author investigates the legal 
bases of activity in the field of control and supervision of the use of administrative coercion by the bodies of the State Bailiffs Service, presents 
problems that exist in the practice of organizational support for this activity. Focused attention is paid to the fact that the provision by the state 
of proper control and supervision of the use of administrative coercion by the bodies of the state executive service will increase the role of their 
activities and their significance in the mechanism of ensuring human rights. The article outlines the advantages and disadvantages of internal and 
external control, provides an exhaustive list of bodies and officials authorized to carry out internal and external control over the activities of state 
executives, including the use of administrative coercive measures, and the procedure for such control. Particular attention has been given to in-
ternal control, since at the present stage it should be more effective because of the fact that it is carried out by experienced specialists of a narrow 
profile, it has inherent efficiency and free of charge for the initiator, etc. The author of the article proposes to return to the debtor, at the legislative 
level, the right to appeal decisions, actions and inaction of the state executive in an administrative manner and to deprive the prosecutor of the 
status of a body of state supervision over observance of laws in the execution of judicial decisions in criminal cases by the bodies of the state 
executive service, and to restrict it exclusively The status of participant in enforcement proceedings in cases stipulated by law.

Key words: control, supervision, enforcement proceedings, administrative enforcement, administrative enforcement actions, state executive 
service, bailiff.

Застосування органами державної виконавчої служби 
заходів адміністративного примусу майже завжди спричи-
нює негативні наслідки переважно для боржника. Такими 
наслідками можуть бути: позбавлення або обмеження осо-
би в правах, притягнення до юридичної відповідальності 
тощо.

Заходи  адміністративного  примусу  необхідні  як  для 
реалізації принципу законності у виконавчому проваджен-
ні, так і для забезпечення прав і свобод сторін виконавчого 
провадження [1, c. 168–169].

Під  час  застосування  заходів  адміністративного  при-
мусу  державні  виконавці  досить  часто  припускаються 
порушень вимог чинного законодавства України. Трапля-
ються  випадки,  коли  державний  виконавець,  не  вживши 
певних заходів адміністративного примусу у виконавчому 
провадженні, припускається протиправної бездіяльності.

Така ситуація є однією з причин слабкості виконавчого 
провадження  в механізмі  захисту  прав,  свобод  та  закон-
них інтересів людини і громадянина, інтересів юридичних 
осіб та держави в цілому.

Саме забезпечення державою належного контролю та 
нагляду за застосуванням органами державної виконавчої 
служби  заходів  адміністративного  примусу  сприятиме 
зростанню  значення  їхньої  діяльності  в механізмі  забез-
печення прав людини.

Сучасний  аналіз  контрольно-наглядової  функції  дер-
жави у виконавчому провадженні є актуальним, оскільки 
здійснений після запровадження нового законодавства.

Отже, завданням статті є науково-теоретичне обґрун-
тування провідної  ролі  в механізмі  забезпечення прав  і 
законних  інтересів  учасників  виконавчого провадження 
контролю  та  нагляду  за  застосуванням  заходів  адміні-
стративного  примусу  органами  державної  виконавчої 
служби.

Контроль  і  нагляд  за  застосуванням  заходів  адміні-
стративного  примусу  органами  державної  виконавчої 
служби  став  предметом  наукових  досліджень  у  працях 
В.М. Бевзенка, С.А. Борискіна, Р.В.  Ігоніна, М.І. Смоко-
вича, С.Я. Фурси, С.В. Щербак, Б.М. Гук, В.В. Комарова, 
В.Б. Авер’янова, Є.В. Додіна, Р.А. Калюжного, С.В. Ківа-
лова, Н.Р. Нижник, А.О. Селіванова, В.С. Стефанюка  та 
багатьох інших вчених. Проте постійний розвиток законо-
давства у сфері виконавчого провадження потребує сучас-
ного наукового дослідження в цьому напрямку.

Ч. 2 с. 3 Конституція України проголошує, що права і 
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави [2].

Реалізуючи повноваження, закріплені за ним законом, 
державний виконавець має арсенал засобів, спрямованих 
на забезпечення прав громадян у виконавчому проваджен-
ні. До таких засобів належать, зокрема, заходи адміністра-
тивного примусу.

Забезпечення  державою  належного  контролю  та  на-
гляду  за  застосуванням  заходів  адміністративного  при-
мусу  органами  державної  виконавчої  служби  є  однією  з 
найважливіших гарантій забезпечення прав, свобод та за-
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конних інтересів громадян і юридичних осіб у виконавчо-
му провадженні.

Правові  основи  державної  контрольно-наглядової  ді-
яльності за застосуванням заходів адміністративного при-
мусу  органами  державної  виконавчої  служби  визначено 
Конституцією  України  [2],  Законом  України  «Про  вико-
навче  провадження»  [3],  Законом  України  «Про  органи 
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рі-
шень і рішень інших органів» [4], Інструкцією з організа-
ції примусового виконання рішень, затвердженою наказом 
Міністерства юстиції  від  02  квітня  2012  р. №  512/5  [5], 
іншими нормативно-правовими актами.

У чинному законодавстві України поняття «державний 
контроль» фактично ототожнюється з поняттям «держав-
ний нагляд». В юридичній літературі єдиний підхід до ви-
значення цих понять та їх співвідношення відсутній.

Контроль є складовою частиною (елементом) управ-
ління, що забезпечує систематичну перевірку виконання 
Конституції, законів України,  інших нормативних актів, 
додержання  дисципліни  і  правопорядку  та  полягає  у 
втручанні контрольних органів в оперативну діяльність 
підконтрольних  органів,  наданні  їм  обов’язкових  для 
виконання вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні ак-
тів  управління,  вжитті  заходів  примусу щодо підконтр-
ольних  органів;  нагляд же  має  на  меті  виявлення  і  по-
передження  правопорушень,  усунення  їхніх  наслідків  і 
притягнення винних до відповідальності, без права втру-
чатися  в  оперативну  та  господарську  діяльність  підна-
глядних об’єктів,  зміни чи  скасування  актів управління  
[6, с. 228–229].

Наглядовий орган за своєю суттю не має відносин під-
леглості  з  органом,  за  яким  здійснюється нагляд. Нагля-
довий орган оцінює діяльність відповідної особи лише з 
позиції законності, але не доцільності, не втручаючись у її 
оперативну або іншу форму діяльності [7].

На думку автора, така позиція щодо визначення наве-
дених понять та їх співвідношення є найбільш слушною.

Орган  державної  виконавчої  служби  може  вступати 
в певні правовідносини  з  іншими  суб’єктами на  засадах 
рівності  (господарські  правовідносини). У  цьому  випад-
ку його діяльність може бути предметом державного фі-
нансового нагляду, державного протипожежного нагляду 
тощо.  Проте,  в  разі  застосування  заходів  адміністратив-
ного примусу між органом державної виконавчої служби 
та  зобов’язаним суб’єктом виникають відносини влади  і 
підпорядкування,  що  зумовлює  особливості  державної 
контрольно-наглядової  діяльності  в  цій  сфері.  Такі  осо-
бливості досить чітко закріплено і на законодавчому рівні.

Так,  ст.  12  Закону  України  «Про  органи  та  осіб,  які 
здійснюють  примусове  виконання  судових  рішень  і  рі-
шень  інших  органів»  передбачено,  що  контроль  за  ді-
яльністю  державних  виконавців  та  інших  працівників 
органів державної виконавчої служби здійснюють органи 
примусового  виконання  рішень,  визначені  у  ст.  6  цього  
Закону, в порядку, встановленому Міністерством юстиції 
України [4].

Відповідно  до  ст.  6  Закону  України  «Про  органи  та 
осіб,  які  здійснюють  примусове  виконання  судових  рі-
шень і рішень інших органів», систему органів примусо-
вого виконання рішень становлять:

1) Міністерство юстиції України;
2) органи державної виконавчої служби, утворені Мі-

ністерством юстиції України в установленому законодав-
ством порядку [4].

На  виконання  ст.  12  Закону України  «Про  органи  та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень 
і  рішень  інших  органів»  наказом  Міністерства  юстиції 
України від 21 жовтня 2016 р. № 3004/5 було затвердже-
но  Порядок  здійснення  контролю  за  діяльністю  праців-
ників  органів  державної  виконавчої  служби,  приватних 
виконавців,  яким  визначається  механізм  здійснення  Мі-

ністерством  юстиції  перевірок  діяльності  працівників 
органів  державної  виконавчої  служби,  приватних  вико-
навців,  зокрема  стану  додержання  Конституції  України, 
вимог законів України, указів Президента України та по-
станов Верховної Ради України, ухвалених відповідно до 
Конституції, та законів України, актів Кабінету Міністрів 
України, наказів Міністерства юстиції України, доручень 
Міністра юстиції України,  та організації роботи щодо  їх 
виконання, дотримання вчинення державними і приватни-
ми виконавцями порядку та строків вчинення виконавчих 
дій, виконання правил діловодства [8].

Абзацом 1 п. 1 р. ІІ цього Порядку передбачено, що для 
проведення перевірок Міністерством юстиції створюється 
робоча група.

До робочої групи, крім працівників структурних під-
розділів апарату Міністерства юстиції, можуть залучатися 
працівники органів Державної виконавчої служби (далі – 
ДВС),  які  мають  високий  професійний  рівень  та  досвід 
практичної роботи не менше 5 років.

Такі робочі групи, здійснюючи контроль за діяльністю 
органів державної виконавчої служби, проводять комплек-
сні, контрольні, планові, позапланові, цільові перевірки.

Абзацами 2, 3, 4 ч. 3 ст. 74 Закону України «Про вико-
навче провадження» передбачено, що начальник відділу, 
якому  безпосередньо  підпорядкований  державний  вико-
навець, у процесі здійснення контролю за рішеннями, ді-
ями державного виконавця під час виконання рішень має 
право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю 
постановою скасувати постанову або  інший процесуаль-
ний документ (або їхню частину), винесені у виконавчому 
провадженні державним виконавцем, зобов’язати держав-
ного виконавця провести виконавчі дії в порядку, установ-
леному цим Законом.

Начальник  відділу,  якому  безпосередньо  підпорядко-
ваний  державний  виконавець,  або  виконавець,  з  власної 
ініціативи чи за заявою сторони виконавчого проваджен-
ня, може виправити допущені у процесуальних докумен-
тах,  винесених  у  виконавчому  провадженні,  граматичні 
чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна 
постанова.

Керівник вищого органу державної  виконавчої  служ-
би  у  разі  виявлення  порушень  вимог  закону  визначає  їх 
своєю постановою та надає доручення начальнику відді-
лу, якому безпосередньо підпорядкований державний ви-
конавець,  щодо  проведення  дій,  передбачених  абзацами 
другим і третім цієї частини [3].

Згідно з п. 1 р. ХІІ Інструкції з організації примусово-
го виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства 
юстиції  від  2  квітня  2012  р. №  512/5,  перевірити  закон-
ність виконавчого провадження мають право:

– директор Департаменту державної виконавчої служ-
би Міністерства юстиції України – виконавче проваджен-
ня,  що  перебуває  (перебувало)  на  виконанні  у  відділі 
примусового виконання рішень Департаменту державної 
виконавчої  служби Міністерства  юстиції  України,  відді-
лах примусового виконання рішень управлінь державної 
виконавчої служби, відділах державної виконавчої служ-
би; 

–  начальник  відділу  примусового  виконання  рішень 
Департаменту державної виконавчої служби Міністерства 
юстиції України – виконавче провадження, що перебуває 
(перебувало) на виконанні у цьому відділі;

–  начальник  управління  державної  виконавчої  служ-
би – виконавче провадження, що перебуває (перебувало) 
на виконанні у відділі примусового виконання рішень цьо-
го  управління  та  відділах  державної  виконавчої  служби, 
що йому підпорядковані;

–  начальник  відділу  примусового  виконання  рішень 
управління  державної  виконавчої  служби  –  виконавче 
провадження, що перебуває  (перебувало) на виконанні у 
цьому відділі; 
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–  начальник  відділу  державної  виконавчої  служби  – 
виконавче провадження, що перебуває (перебувало) на ви-
конанні у цьому відділі [5].

Законодавством про виконавче провадження наведено 
вичерпний  перелік  органів  і  посадових  осіб,  що  мають 
право  здійснювати  внутрішній  контроль  за  діяльністю 
державних  виконавців,  зокрема  під  час  застосуванні  за-
ходів  адміністративного примусу,  та  порядок  здійснення 
такого контролю.

Деякі  науковці  висловлюють  досить  слушну  думку 
про  те, що  керівним працівникам  органів  державної  ви-
конавчої  служби  слід  уникати  безпосереднього  виконан-
ня  функцій  державних  виконавців,  щоб  не  створювати 
юридично неоднозначних ситуацій і не обмежувати права 
учасників виконавчого провадження [9, с. 6].

Предметом  контролю  за  діяльністю  державних  ви-
конавців  є  законність,  повнота  і  своєчасність  виконання 
рішень, а сам контроль має полягати у спостереженні та 
перевірці  їхньої  діяльності  відповідно  до  передбачених 
законодавством вимог, а також у запобіганні та виправлен-
ні можливих помилок і неправомірних дій.

Внутрішній контроль має бути більш ефективним, ніж 
зараз, оскільки він здійснюється досвідченими фахівцями 
вузького профілю, йому притаманна оперативність і без-
коштовність для ініціатора тощо.

Згідно  з  вимогами чинного  законодавства,  внутрішній 
контроль у виконавчому провадженні може проводитися як 
за власною ініціативою, так і за ініціативою стягувача й ін-
ших учасників виконавчого провадження (крім боржника).

Виходячи  з  конституційних  принципів  рівності  та 
справедливості, обмеження в доступі до правосуддя через 
підвищення ставок судового збору, недосконалості самої 
судової  гілки влади, правильним на даному етапі було б 
повернення боржникові на  законодавчому рівні права на 
оскарження рішень, дій і бездіяльності державного вико-
навця в адміністративному порядку.

За  загальним правилом, процедура контролю склада-
ється з таких стадій: 1) підготовча; 2) перевірочна; 3) під-
сумкова; 4) оскарження, 4) реалізації  рішень, прийнятих 
за результатами контролю.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень 
і рішень інших органів», забороняється втручання держав-
них  органів,  органів  влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і служ-
бових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, ін-
ших  осіб  у  діяльність  державного  виконавця,  приватного 
виконавця з примусового виконання рішень [4].

Системний  аналіз  наведеної  норми  в  сукупності  з 
вимогами  ст.  74  Закону  України  «Про  виконавче  прова-
дження» [3] та вимогами чинних процесуальних кодексів 
дозволяє  дійти  висновку, що  єдиним  органом  державної 
влади, який має право здійснювати зовнішній контроль за 
діяльністю державного виконавця під час застосування за-
ходів адміністративного примусу, є суд відповідної юрис-
дикції.

У такому разі суд здійснює особливу, зовнішню, саме 
контрольну, а не наглядову функцію, хоча він і не має від-
носин підлеглості з органом державної виконавчої служ-
би,  стосовно  якого  здійснює  контроль.  Обґрунтовуючи 
таку  позицію,  можна  сказати,  що  контрольну  функцію 
суд здійснює виключно під час розгляду справи,  ініційо-
ваної  стороною  або  іншим  учасником  виконавчого  про-
вадження;  суд  вирішує  значну  кількість  істотних питань 
виконавчого провадження. Крім того, суд за результатами 
розгляду заяв та подань державного виконавця санкціонує 
певні заходи адміністративного примусу (примусове про-
никнення до житла чи іншого володіння боржника, вста-
новлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржни-
ка тощо), здійснюючи при цьому контроль за виконавчим 
провадженням у цілому. На практиці більш дієвим вияв-

ляється саме судовий контроль за діяльністю державного 
виконавця, що пов’язано з високою кваліфікацією та не-
упередженістю суддів.

Законом  України  «Про  виконавче  провадження»  [3] 
прокурор наділений виключно повноваженнями учасника 
виконавчого провадження. Досить позитивною тенденці-
єю є позбавлення законодавцем прокурора повноважень, 
що реалізовувались у формі актів прокурорського реагу-
вання (припис, протест, подання та постанова про дисци-
плінарне провадження тощо).

Але  п.  9  р.  XV  «Перехідні  положення»  Конституції 
України передбачено, що прокуратура продовжує викону-
вати, відповідно до чинних законів, функцію досудового 
розслідування  до  початку функціонування  органів,  яким 
законом будуть передані відповідні функції, а також функ-
цію  нагляду  за  додержанням  законів  під  час  виконання 
судових рішень у кримінальних справах, під час застосу-
вання інших заходів примусового характеру, пов’язаних із 
обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання 
чинності законом про створення подвійної системи регу-
лярних пенітенціарних інспекцій [2].

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про прокура-
туру», прокурор здійснює нагляд за додержанням законів 
під час виконання судових рішень у кримінальних спра-
вах,  а  також  у  процесі  застосування  інших  заходів  при-
мусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої 
свободи  громадян  в  органах  та  установах,  шляхом  про-
ведення регулярних перевірок,  а  також у  зв’язку  з необ-
хідністю належного реагування на відомості про можливі 
порушення  законодавства, що містяться  у  скаргах,  звер-
неннях чи будь-яких інших джерелах. У межах реалізації 
зазначеної функції прокурор має право залучати відповід-
них спеціалістів [10].

Згідно з ч. 4 ст. 26 цього Закону, письмові вказівки про-
курора  щодо  додержання  встановлених  законодавством 
порядку й умов тримання осіб у місцях, зазначених у п. 1  
ч. 1 цієї статті, а також письмові вказівки прокурора, надані 
іншим органам, що виконують судові рішення у криміналь-
них справах та справах про адміністративні правопорушен-
ня, є обов’язковими і підлягають негайному виконанню.

Органи державної  виконавчої  служби виконують,  зо-
крема, вироки судів у кримінальних справах у частині кон-
фіскації майна засудженого та призначення штрафу.

Трапляються випадки, коли прокурор посилається на 
ч.ч.  2,  4  ст.  26  Закону України  «Про  прокуратуру»  [10], 
та  надає  державному  виконавцеві  письмові  вказівки,  які 
є  обов’язковими для останнього  і  підлягають негайному 
виконанню.

Доцільним було б позбавлення на законодавчому рівні 
прокуратури статусу органу державного нагляду за додер-
жанням законів під час виконання судових рішень у кримі-
нальних справах органами державної виконавчої служби, 
і обмеження її виключно статусом учасника виконавчого 
провадження у випадках, передбачених законом. Подвій-
на  роль  прокурора  у  виконавчому  провадженні  призво-
дить до дублювання повноважень суду, оскільки останній, 
за  результатами розгляду  скарги  (позовної  заяви) проку-
рора, своїм рішенням може визнати незаконним рішення 
державного виконавця, зобов’язати його вчинити певні дії 
або утриматись від їх виконання.

З  оновленням  законодавства України  органи  держав-
ної  виконавчої  служби  під  час  застосування  заходів  ад-
міністративного  примусу  у  виконавчому  провадженні 
позбавлено  зайвого  державного  контролю,  а  наглядові 
повноваженні  органів  прокуратури  у  цій  сфері  є  досить 
обмеженими  і  тимчасовими,  що  позитивно  впливає  на 
якість  і  показники  їхньої  роботи.  Водночас  сучасні  тен-
денції зумовлюють удосконалення механізму контролю у 
виконавчому  провадженні,  оскільки  це  вкрай  необхідно 
для ефективного забезпечення прав і свобод сторін вико-
навчого провадження.
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баЗЕль ііі: ДЕякі ЕкОНОМікО-ПРаВОВі аСПЕкТи РЕгУлЮВаННя 
кОНТРцикліЧНОгО бУфЕРУ каПіТалУ

BASEL III: SOME ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS 
OF COUNTERCYCLICALCAPITAL BUFFERREGULATION

комзюк В.л.,
магістр права, здобувач

Гамбурзький університет

Стаття присвячена актуальним економіко-правовим проблемам регулювання контрциклічного буферу капіталу в рекомендаціях Ба-
зельського комітету з банківського нагляду. Автором здійснено аналіз особливостей імплементації контрциклічного буферу, регулятор-
ного впливу на банківський сектор задля зменшення негативних наслідків економічних циклів та можливих проблем із застосуванням 
контрциклічного буферу.

Ключові слова: контрциклічний буфер капіталу, Базель ІІІ, банківське регулювання.

Статья посвящена актуальным экономико-правовым проблемам регулирования контрциклического буфера капитала в рекоменда-
циях Базельского комитета по банковскому надзору. Автор осуществил анализ особенностей имплементации контрциклического буфе-
ра, регуляторного воздействия на банковский сектор с целью снижения негативных последствий экономических циклов и возможных 
проблем при применении контрциклического буфера. 

Ключевые слова: контрциклический буфер капитала, Базель ІІІ, банковское регулирование.

The article is devoted to current economic and legal problems of regulation of the countercyclical capital buffer in the recommendations of the 
Basel Committee on Banking Supervision. The author carried out an analysis of the specifics of the implementation of the countercyclical buffer, 
the regulatory intervention on the banking sector in order to reduce the negative consequences of economic cycles and possible problems in the 
application of a countercyclical buffer.

History of Basel regulatory framework, peculiarities of banking supervision and role of the authorities in the macroprudential regulation of 
financial and banking markets is analyzed. Particular attention is devoted to the regulatory choice of automatic rules versus discretion of the 
regulators, possible mistakes in the implementation of the countercyclical buffer. 

Besides, procyclicality of regulatory intervention is evaluated. Possible reasons why regulators fail to address current problems with econom-
ic downturns and booms are described. The author suggests how states can mitigate such risks. 

The main part of the article is the analysis of how countercyclical buffer works: why states intervene, possible size of the buffer, how is it 
changed, how it affects banks capital and why banks fail to implement countercyclical buffer without state regulation, even though it is beneficial 
for the well-being of bank. 

Such analysis is conducted in respect of Ukrainian policy aimed at implementation of Basel III norms, in particular, countercyclical buffer. The 
author makes own conclusions concerning countercyclical buffer implementation. 

Key words: countercyclical capital buffer, Basel III, Banking regulation.

Актуальність  дослідження  зумовлена  тим, що  через 
реальну  загрозу нових  глобальних фінансових  криз не-
щодавно Національним банком України  оголошено про 
вироблення  і  поступове  застосування  нових  вимог  до 
капіталу банків  з метою впровадження  сучасного  євро-
пейського досвіду наближення до стандартів управління 
капіталом [1; 2], розроблених у 2010 р. Базельським ко-
мітетом з банківського нагляду. Такі вимоги мають спи-
ратись  на  міцне  наукове  підґрунтя,  спробою  внеску  до 
якого стала і ця стаття. Тема дослідження додатково ак-
туалізується також відсутністю відповідного вітчизняно-

го досвіду та недостатньою її вивченістю у вітчизняній 
юридичній науці.

Оскільки  наукові  праці  українських юристів  з  дослі-
джуваної  теми  досі  відсутні  (принаймні,  під  час  роботи 
над  статтею  в  доступних  джерелах  вони  не  виявлені), 
автор  спирався  на  численні  публікації  економістів  –  на-
уковців та практиків, таких, як Ж. Довгань [3], Н. Задерей 
[4], О.Заруцька [5], І. Кобушко [6], І. Лишак [7], С. Маме-
дов  [8], Л. Матлага  [9], О. Метлушко й О. Павлова  [10], 
В. Мотузинський [11], О. Павлюк [12], А. Тищенко [13], 
Н. Торконяк [14], С. Хвалінський [15], І. Хома й О. Граці-
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ян  [16], О. Чуб  [17] та  інші. Використані також публіка-
ції зарубіжних науковців: Л. Балтазара (L. Balthazar) [18], 
Ф.  Гайда  (F.  Heid)  [19],  Б. Макдоннелла  (B. McDonnell) 
[20],  М.  Дрегманна  (M.  Drehmann),  К.  Боріо  (C.  Borio), 
Л. Гамбакорти (L. Gambacorta), Ґ. Хіменеса (G. Jiménez), 
К. Трухарте (C. Trucharte) [21] та інших.

Метою  дослідження  є  з’ясування  особливостей  імп-
лементації контрциклічного буферу, аналіз регуляторного 
впливу на банківський сектор  задля  зменшення негатив-
них наслідків економічних циклів і можливих проблем із 
застосуванням контрциклічного буферу. 

Досліджуючи  тему,  автор  спирався  на  популярну  на 
Заході (й досі маловідому в Україні) методологію еконо-
мічного аналізу права.

Базельська система регулювання банківської діяльнос-
ті виникла у відповідь на серію банкрутств і фінансових 
коливань  на  банківському  ринку.  Ризикована  діяльність 
банків  та  відсутність  міжнародного  регулювання  спри-
чиняли  негативні  міжнародні  екстерналії,  резонансні 
банкрутства  банків,  яких можна  було  б  уникнути  за  на-
явності  міжнародного  регулювання  порядку  здійснення 
платежів. Задля уникнення подальших небажаних резуль-
татів  банківської  діяльності  представники  країн-членів 
G10 (Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, 
Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Великобританія та Спо-
лучені Штати Америки) у 1974 р. утворили Комітет з бан-
ківського нагляду (первинна назва “Committee of Banking 
Regulations  and  Supervisory  Practices”,  сучасна  назва  – 
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), далі – Ба-
зельський комітет). Основними завданнями Комітету було 
визначено зміцнення фінансової стабільності шляхом під-
вищення  якості  банківського  нагляду  в  усьому  світі,  ви-
конання ролі форуму для регулярної співпраці між країна-
ми-членами у питаннях банківського нагляду й усунення 
прогалин у міжнародному наглядовому забезпеченні так: 
а) щоб жодні банківські установи не уникнули регулятор-
ного впливу; б) щоб нагляд був адекватним і узгодженим в 
усіх країнах-членах [22 ].

Базельський  комітет  ухвалив  три  зводи  документів, 
спрямованих  на  регулювання  банківського  сектору.  Тоді 
як Базель І встановлював основні правила (наприклад, рі-
вень  достатності  резервного  капіталу  та  правила  оцінки 
ризикованості активів) [23], Базель ІІ став продовженням 
і  розширенням  існуючої  системи  регулювання  [24].  Од-
нак фінансова  криза на банківському ринку Сполучених 
Штатів Америки у 2007–2008 рр. показала, що наявне ре-
гулювання є проциклічним і містить ряд недоліків. Задля 
вирішення проблем Базельський комітет у 2010 р. затвер-
див новий звід правил – Базель ІІІ [25] (перегянута версія 
якого опублікована в 2011 р. – В. К.) [26].

Особливістю  вищезгаданих  документів  є  те,  що 
вони  не  мають  обов’язкової  юридичної  сили  і  є  при-
кладом  “м’якого  права”  (soft  law).  Їхня  роль  –  слугува-
ти  орієнтиром  для  національного  законодавства.  Попри 
те,  що  базельські  угоди  розроблялись  представниками 
лише  країн-членів G-10,  їхні  положення  були  імплемен-
товані  до  національних  законодавств  понад  ста  держав  
[18, р. 32] і у 2013 р. покладені в основу спеціальної ди-
рективи  Європейського  Союзу  (далі  –  ЄС),  яка  набрала 
чинності з 1 січня 2014 р. [27].

Банки й інші фінансові установи функціонують в умо-
вах  економічних  циклів.  Під  час  буму  вони  займаються 
спекулятивним  кредитуванням,  що  створює  надмірний 
рівень кредитного плеча. Як наслідок, відбувається «пере-
грів» економіки, за яким слідує період економічної кризи. 
Банки з надто великим обсягом кредитів стають неплато-
спроможними і їхнє банкрутство веде до паніки на фінан-
сових ринках. Внаслідок цього навіть відносно стабільні 
банки  скорочують  кредитування  економіки.  Криза  в  фі-
нансовому секторі призводить до спаду в реальній еконо-
міці, що, водночас, поглиблює фінансову кризу [19, р. 2].

Однією  з  найбільших  проблем  правового  регулюван-
ня банківського сектору є те, як це регулювання реагує на 
цикли фінансових ринків. В ідеалі, фінансове регулювання 
повинне бути контрциклічним, тобто воно має ставати жор-
сткішим, коли фінансові ринки потраплять у періоди спеку-
лятивних бумів і надмірного боргу, і, навпаки, регулювання 
має послаблюватись під час криз і після них, щоб дати мож-
ливість  фінансовим  установам  надавати  більше  кредитів 
для  підтримки  відновлення  реального  сектору  економіки. 
На жаль, вплив тих самих чинників, які зумовлюють цикли 
на фінансових ринках, поширюється і на регуляторні орга-
ни як безпосередньо, так  і через політичний тиск на них. 
Тому фінансове регулювання, замість того, щоб бути контр-
циклічним, натомість стає проциклічним, тобто, послаблю-
ється під час бумів і посилюється після криз.

Одним  із очевидних способів реагування на цю про-
блему  є  спроба  закріпити  контрциклічні  норми безпосе-
редньо в законодавстві. Для ефективного функціонування 
таких правил бажано, щоб вони були максимально авто-
матичними, з огляду на те, що банки можуть піддаватись 
політичному тиску регулюючих органів [20, р. 5].

Складність  застосування  автоматичних  правил  поля-
гає в  тому, що вони повинні  спрацьовувати без додатко-
вого  втручання  контролюючих  органів,  посилюватись  і 
послаблюватись у потрібний час. Для забезпечення такого 
автоматизму  необхідним  є  використання  певного  еконо-
мічного показника або набору показників, які визначають, 
коли відбуваються приріст або спад економіки. На жаль, 
не існує такого ідеального показника, і без дискреційних 
повноважень регулятора він може бути неефективним або 
навіть погіршувати економічну ситуацію. Отже, повинен 
існувати  компромісний  варіант  регулювання,  який  буде 
збалансовувати  автоматичні  правила  та  дискреційні  по-
вноваження незалежного національного регулятора з ви-
соким юридичним і фактичним правовим статусом.

У цьому контексті одним  із найважливіших нововве-
день  Базелю  ІІІ  було  запровадження  нового  інституту  – 
контрциклічного резервного капіталу, спрямованого на те, 
щоб  банківські  резерви  враховували  макрофінансовий 
стан,  в  якому працюють  банки. Його  головною метою  є 
використання  буферного  капіталу  для  досягнення  більш 
широкої  макропруденційної  мети  захисту  банківського 
сектору від настання періодів надмірного сукупного зрос-
тання  кредитів,  які  часто  були  пов’язані  зі  збільшенням 
загальносистемного  ризику.  У  стані  падіння  економіки 
буфер  повинен  допомогти  зменшити  ризик  того, що  по-
пит на кредити буде стримуватись вимогами регулятора, 
які можуть підірвати ефективність реальної економіки та 
призвести  до  додаткових  кредитних  втрат  у  банківській 
системі [26].

Відповідно до стандартів Базелю ІІІ, контрциклічний 
буфер розраховується як середньозважений баланс буфе-
рів у різних юрисдикціях, в яких працює банк. Він функці-
онує як доповнення основних банківських резервів. У разі 
недостатності резервного капіталу на банк накладаються 
обмеження  щодо  розподілу  капіталу.  Банки  повинні  до-
тримуватись вимог щодо публічності підрахунку  та роз-
криття  рівня  контрциклічого  буферу,  принаймні,  з  тією 
ж частотою, що застосовується до мінімальних резервів. 
Крім того, розкриваючи рівень своїх буферів, банки також 
повинні розкривати географічну розбивку кредитних ри-
зиків  приватного  сектора, що  використовуються  при  об-
численні  буферу.  Контрциклічний  буферний  режим  має 
вводитися поступово і паралельно з буфером консервації 
(запасу) капіталу, починаючи з 1 січня 2016 р.  і до кінця 
2018 р., і набути повної сили з 1 січня 2019 р. [28]. Окрім 
цього, встановлені вимоги є мінімальними, а отже, націо-
нальні регулятори можуть встановлювати більший розмір 
контрциклічного буферу в різних юрисдикціях. 

Під  час  вибору  різних  варіантів  фінансового  регуля-
торного  випливу  необхідно  розглянути  різні  типи  поми-



82

№ 4/2017
♦

лок, які можуть бути допущені, їхню відносну ймовірність 
і ступінь тяжкості наслідків. Для цього потрібно встано-
вити,  як  запропоновані  контрциклічні  правила  працюва-
тимуть під час зростання економіки та після економічних 
криз.  У  кожному  з  цих  випадків  можливі  два  види  по-
милок. Ми можемо умовно поділити помилки під час за-
стосування контрциклічного буферу на два типи: а) якщо 
розмір буферу не змінюється, коли це потрібно  (початок 
економічного буму, спад кризи); та б) якщо розмір буферу 
змінюється, коли такої необхідності немає. Отже, розгляду 
підлягають чотири ситуації [20, р. 6–9].

У першому випадку регуляторні вимоги до буферу не 
зростають  під  час  економічного  буму.  У  такій  ситуації 
контрциклічне  регулювання  не  виправдовує  своєї  мети. 
Це  не  завдає  активної шкоди,  але  і  не  приносить  ніякої 
користі.  У  разі  широких  дискреційних  повноважень  на-
ціонального регулятора, вірогідність такої помилки є до-
сить високою через когнітивні та політичні упередження, 
які створюють проциклічність регуляторного впливу. Для 
автоматичних  правил  вірогідність  такого  типу  помилки 
залежить від правильності правила (це стосується всіх ти-
пів помилок з високоавтоматичними правилами – В. К.). 
Дослідження, проведене колективом фахівців Банку між-
народних розрахунків  (BIS – В. К.),  пропонує  ефективні 
економічні показники для точного вимірювання спекуля-
тивних бумів [21].

У другому випадку відбувається посилення регулюван-
ня  унаслідок  хибного  сприйняття  наявності  спекулятив-
ного  буму.  У  такій  ситуації  вимоги  до  контрциклічного 
буферу  сповільнюють  кредитування  й  економічне  зрос-
тання. Незважаючи  на  те, що  це  не  спричинить  серйоз-
ної  рецесії,  така  ситуація  може  сповільнити  економічне 
зростання. Отже, для помірних версій цієї помилки шкода 
не буде серйозною. Ця помилка є малоймовірною за наяв-
ності широких дискреційних повноважень національних 
регуляторів  (оскільки вони схильні не посилювати регу-
ляторні вимоги – В. К.). Використання зазначених показ-
ників Банку міжнародних розрахунків для  автоматичних 
правил [21] зробить таку помилку маловірогідною.

У третьому випадку  регулювання  не  послаблюєть-
ся під час кризи. Цей тип помилок може завдати великої 
шкоди, оскільки може завадити виходу економіки з кризи. 
За  наявності  широких  дискреційних  повноважень,  коли 
фінансова криза стає значною, регулятори вживають від-
повідні  заходи  з  послаблення  регулювання  невідкладно. 
Водночас,  нерідко  під  час  криз  регулятори  посилюють 
наявне  регулювання  та  створюють  додаткові  проблеми. 
Вони  можуть  збільшити  базові  вимоги  до  банківських 
резервів,  але  вони, мабуть,  навряд  чи  збережуть  вимоги 
доконтрциклічного капіталу у великому обсязі, зважаючи 
на очевидність кризових умов. Що більш імовірно, за на-
явності  широких  дискреційних  повноважень  регулятори 
можуть пропустити перші ознаки кризи, і через це не по-
слабити вимоги до контрциклічних буферів [21]. 

Для автоматичних правил дослідники Банку міжнарод-
них розрахунків не виявили достатньо точних показників 
початку  кризи,  тому  існує  реальна  загроза  такого  типу 

помилки  [21]. Але  і  тут,  як  тільки  криза  дійсно набирає 
серйозних обертів, наявні економічні показники зможуть 
це відобразити. Отже, в обох ситуаціях система регулятор-
ного впливу може дещо сповільнювати виявлення кризи 
на ранніх стадіях, але цілком ймовірно, що вона розпізнає 
кризу пізніше, тоді, коли вона стане суттєвою. 

У четвертому випадку відбувається послаблення ре-
гулювання в ситуації, коли регулятори помилково вважа-
ють, що етап спаду економіки має ознаки спекулятивної 
кризи,  або  такий  самий  результат  є  наслідком недоско-
налості економічних показників. Коли трапляється така 
помилка,  рівень  контрциклічних  буферів,  який  підви-
щили для боротьби з спекулятивним бумом, знижується 
передчасно, хоча спаду економіки не відбувається. Як і в 
першій ситуації (регуляторні вимоги до буферу не зрос-
тають під час економічного буму – В. К.), контрциклічне 
регулювання не в змозі виконати свою роль і досягти ба-
жаної мети [21]. 

Економічна криза 2007–2008 рр. на фінансовому рин-
ку США, яка переросла у глобальну фінансову кризу, ви-
явила як відсутність у міжнародному фінансовому праві 
та  в  національних  законодавствах  ефективних  засобів 
для  запобігання  і  подолання  її  потенційних  негативних 
наслідків,  так  і  неготовність  банків  до  створення  з  цією 
метою (заздалегідь і за власною ініціативою) необхідних 
фінансово-банківських  інструментів.  Тому  імперативне 
регуляторне  запровадження  такого  фінансово-правового 
інструментарію  стало  нагальним  завданням  посткризо-
вого періоду. Одним із найефективніших релевантних ін-
струментів у складі посилених стандартів управління бан-
ківським капіталом,  розроблених Базельським комітетом 
(Базель III), став інститут контрциклічного буферу банків-
ського капіталу, оскільки за належної імплементації саме 
він  здатний  виконувати  важливу функцію –  згладжувати 
негативні наслідки економічних циклів, які створює віль-
ний ринок. Однак, для ефективного правового регулюван-
ня відповідних відносин критично важливими є належне 
економічне  обґрунтування  і  використання  адекватних 
техніко-юридичних  властивостей  контрциклічного  буфе-
ру  капіталу. Адже  при  неправильній  його  імплементації 
можуть виникати помилки, які не лише нівелюють контр-
циклічну функцію, але й погіршують ситуацію на ринку. 
Проаналізовані  у  статті  методики  економічного  аналізу 
регуляторних правил щодо контрциклічного буферу капі-
талу, розроблені зарубіжними фахівцями (Л. Балтазаром, 
Ф. Гайдом, М. Дрегманном, Б. Макдоннеллом та іншими), 
дозволяють  уникнути  цих  помилок  і  забезпечити  його 
оптимальне функціонування.

Дослідження проблематики сутності та змісту новітніх 
світових  стандартів  фінансово-банківського  регулювання 
(Базель ІІІ) та їх імплементації до українського фінансово-
го права у процесі європейської інтеграції України з метою 
створення ефективних антикризових інструментів, зокрема 
і таких, як контрциклічний буфер капіталу, для підвищення 
якості управління ризиками та капіталом фінансових орга-
нізацій залишається, на нашу думку, одним із найважливі-
ших завдань вітчизняної фінансово-правової науки.
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ДО ПиТаННя УТВЕРДжЕННя аДМіНіСТРаТиВНОгО СУДОЧиНСТВа 
як СПРаВЕДлиВОгО ПРаВОСУДДя

TO THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE JUDGMENT 
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д.ю.н., доцент, заслужений юрист України,

науковий консультант управління забезпечення діяльності
Судової палати в адміністративних справах

Верховний Суд України

Стаття присвячена розгляду актуальних питань відновлення суспільної довіри до адміністративного судочинства у процесі триваючої 
судової реформи в Україні. Наголошується на необхідності відходу суддів в їх роботі із розгляду і вирішення справ від концепції фор-
мального гарантування законності, яка визначала суть і мету судочинства у перехідний від пострадянської доби період, до сприйняття 
ними ідеології верховенства права, європейських стандартів неупередженого й справедливого суду. Відзначається досягнення стану імп-
лементації в національне законодавство про судоустрій положень п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
щодо права кожного на справедливий суд. У загальнотеоретичному плані з’ясовуються аспекти матеріальної, формальної і процедурної 
справедливості, які дозволяють характеризувати у наш час адміністративне судочинство як правосуддя та виступають критеріями оцінки 
досягнення ним його завдань. 

Ключові слова: справедливе правосуддя, адміністративне судочинство, судова реформа, відновлення довіри, верховенство права.

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов восстановления общественного доверия к административному судопроиз-
водству в процессе продолжающейся судебной реформы в Украине. Подчеркивается необходимость отхода судей в их работе по рас-
смотрению и разрешению дел от концепции формального обеспечения законности, которая определяла суть и цель судопроизводства 
в переходный от постсоветской эпохи период, до восприятия ими европейских стандартов беспристрастного и справедливого суда. 
Делается вывод о достижении состояния имплементации в национальное законодательство о судоустройстве положений п. 1 ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно права каждого на справедливый суд. В общетеоретическом плане 
выясняются аспекты материальной, формальной и процедурной справедливости, которые позволяют характеризовать в наше время 
административное судопроизводство как правосудие и выступают критериями оценки достижения им его задач.

Ключевые слова: справедливое правосудие, административное судопроизводство, судебная реформа, восстановление доверия, 
верховенство права.

The article is devoted to the consideration of topical issues of restoring public confidence in administrative proceedings in the process of con-
tinuing judicial reform in Ukraine. The need for the departure of judges in their work to review and resolve cases from the concept of formal secur-
ing of legality, which determined the essence and purpose of legal proceedings in the transition period from the post-Soviet era, to the perception 
of the European standards of an impartial and fair court, is underlined. It is concluded that the state of implementation in the national legislation 
on the judicial system of the provisions of paragraph 1 of Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
regarding the right of everyone to a fair trial is reached. In the general theoretical plan, aspects of material, formal and procedural justice are elu-
cidated that allow us to characterize administrative justice as a justice in our time and serve as criteria for assessing the achievement of its tasks.

Key words: fair justice, administrative legal proceedings, judicial reform, restoration of trust, rule of law.

Особливо  актуальним  у  процесі  триваючої  у  наш 
час  згідно  з  внесеними до Конституції України у  червні 
2016 р. змінами судової реформи є відновлення у цілому 
невисокого (близько 10%) [1] рівня довіри з боку суспіль-
ства  до  судової  влади,  утвердження  її  авторитету,  впев-
неності кожної особи у здатність реально захистити свої 
порушені права в змагальному, неупередженому судовому 
процесі й домогтися вчасного і повного виконання відпо-
відного судового рішення. 

Усе,  чим  володіють  судді,  як  слушно  зауважує  екс-
голова Верховного Суду  Ізраїлю, Аарон Барак, – це сус-
пільна  довіра  до  них.  Незалежна  судова  влада  не  може 
існувати  без  віри  суспільства  у  те, що  вона  намагається 
утвердити  справедливість  на  основі  права,  що  судочин-
ство провадиться чесно, неупереджено, при рівному від-
ношенні до кожної зі сторін та без будь-якої особистої за-
інтересованості судді у результатах процесу, без високого 
його морального рівня. Довіра до суспільства є найбільш 
цінною якістю, якою володіє судова влада. Без довіри сус-
пільства суддя не може судити [2, с. 287]. 

У  міжнародних  документах  щодо  стандартів  право-
суддя  аксіоматичним  є  положення  про  те,  що  судді  не 
можуть  ефективно  здійснювати  правосуддя  без  довіри 
громадськості,  адже  є  частиною,  слугують  суспільству 
(п. 20 Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів 
Ради  Європи  державам-членам  щодо  суддів:  незалеж-
ність, ефективність та обов’язки, ухваленої 17 листопада 
2010 р.) [3]. 

У  п.  22  Висновку №  3  (2002)  Консультативної  ради 
європейських  суддів  до  уваги  Комітету  Міністрів  Ради 
Європи щодо принципів та правил, які регулюють профе-
сійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несуміс-
ної поведінки та безсторонності, зазначено, що суспільна 
довіра й повага до судової влади є гарантіями ефективнос-
ті системи правосуддя: поведінка суддів у їхній професій-
ній діяльності розглядається громадськістю як необхідна 
складова  довіри  до  них.  Судді  повинні  виконувати  свої 
обов’язки без будь-яких уподобань, без упередження або 
прихильності. При винесенні рішень вони не повинні бра-
ти до уваги будь-що, що виходить за рамки застосування 
норм права, виконувати свої обов’язки, належним чином 
дотримуючись принципу рівноправності  сторін, уникати 
будь-якої  упередженості  та  дискредитації,  підтримувати 
змагальність  сторін  та  забезпечувати  справедливий  роз-
гляд кожної справи (п.п. 23, 24 Висновку) [4].

Випадки  нехтування  суддями  за  попередніх  ча-
сів  недемократичного  державного  правління  засадами 
об’єктивного,  змагального,  справедливого  судочинства й 
викликали необхідність початку проведення повномасш-
табної  судової  реформи  в Україні  у  2016  р. Якщо  вести 
мову про адміністративне судочинство, то можна відміти-
ти панування у ньому в 2010-2014 рр. «державницького» 
ухилу,  коли  адміністративні  суди  фактично  виконували 
роль  захисника  суто  державного  інтересу.  Так,  більш  як 
90%  рішень,  які  приймалися  у  зазначені  роки,  були  на 
користь контролюючих органів [5]. У 2012 р. М. І. Козю-
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бра писав, що у справах про обмеження прав громадян на 
проведення мітингів, демонстрацій тощо, принцип пропо-
рційності не використовується зовсім [6]. 

Відродити  в  українському  суспільстві  віру  у  суд  як 
правозахисну інституцію, а не як ще одного (завершаль-
ного) елемента механізму державного примусу  (суб’єкта 
правоохорони), на наш погляд, неможливо без зміни пра-
восвідомості, внутрішніх цінностей, стандартів поведінки 
носіїв судових повноважень. Потребою часу є відхід суд-
дів, раніш орієнтованих саме на обслуговування потреб та 
запитів домінуючих суб’єктів політичної влади, в їх робо-
ті із розгляду і вирішення справ від «державоцентричної» 
концепції формального  гарантування  законності,  яка  ви-
значала суть і мету судочинства у перехідний від постра-
дянської доби період, до сприйняття ними ідеології верхо-
венства права, європейських стандартів неупередженого й 
справедливого суду. 

З огляду на вищезазначене, не можна не відмітити сво-
єчасність, і навіть у певній мірі запізнілість, розпочатого 
процесу  кардинального  якісного  оновлення  суддівського 
корпусу. Його відправною точкою можна вважати оголо-
шений  у  листопаді  2016  р.  Вищою  кваліфікаційною  ко-
місією  суддів  України  відкритий  публічний  конкурс  на 
заміщення  120  посад  суддів  у  новому Верховному Суді, 
до якого вперше в історії незалежної України були допу-
щені  не  тільки  судді,  а  й  науковці  та  адвокати, що  само 
по  собі  є  безпрецедентним. У  квітні  2017  р.  було  також 
розпочато процедуру добору на 600 посад суддів місцевих 
судів. Наведене, у взаємозв’язку із ознайомленням зі зміс-
том нових  процесуальних  кодексів,  які мають  бути  при-
йняті парламентом, дозволяє висловити сподівання на за-
початкування створення в Україні у перспективі сучасної 
та ефективної судової системи, здатної реально захищати 
права і свободи кожної особи на засадах верховенства пра-
ва, справедливості. 

Метою статті є розгляд актуальних питань утверджен-
ня справедливого адміністративного судочинства в Україні 
як правосуддя, що відповідає у цілому його визначеному 
у ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни (далі – КАС України) завданню щодо неупередженого 
і своєчасного захисту прав, свобод та інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових 
і  службових  осіб,  інших  суб’єктів  при  здійсненні  ними 
владних управлінських функцій на основі законодавства. 

Варто  відмітити, що правову основу для утвердження 
справедливого адміністративного суду в Україні становлять 
положення конституційної реформи в частині правосуддя. 
А саме, у ч. 1 ст. 129 Конституції України Законом України 
від 02 червня 2016 р. № 1401-VIII було визначено, що судді 
покликані  здійснювати  правосуддя  незалежно,  керуючись 
не законом, а верховенством права. Складовою останнього 
відповідно до практики Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) як раз і є право на справедливий суд (п. 33 рі-
шення у справі «Христов проти України») [7]. 

Забезпечення кожному при здійсненні правосуддя пра-
ва на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, 
гарантованих  Конституцією  України  і  законами  Украї-
ни, а також міжнародно-правовими договорами, згода на 
обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України, 
як завдання діяльності суду, визначено у ст. 2 прийнятого 
на  реалізацію положень  конституційної  реформи  Закону 
України  від  02  червня  2016  р. №  1402-VIII  «Про  судоу-
стрій  і  статус  суддів»  (далі  –  Закон № 1402-VIII). У по-
ложеннях ч. 1  ст.  2 КАС України також унормовано, що 
справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд ад-
міністративних  справ  складає  й  завдання  адміністратив-
ного судочинства. 

Право на справедливий суд є надзвичайно різноплано-
вим. Так, згідно з ч. 1 ст. 7 Закону № 1402-VIII кожному га-

рантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні 
строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, 
утвореним законом, а за положеннями ч. 3 цієї статті – за-
безпечення  доступності  правосуддя  відповідно  до  Кон-
ституції  України  та  в  порядку,  встановленому  законами 
України. Тобто за Законом № 1402-VIII основними зміс-
товними елементами права на справедливий суд, що у т. ч.  
складають стандарти адміністративного судочинства, є:

–  розумний  строк  захисту  судом  прав,  свобод  та  
інтересів кожної особи;

– існування незалежного, безстороннього суду;
– справедливість судочинства (суду);
– захист прав, свобод та інтересів судом, утвореним за-

коном;
– доступність правосуддя для кожної особи.
Наведені елементи права на справедливий суд у цілому 

відповідають сформованим ЄСПЛ підходам до розуміння 
змісту цього права, яке як таке гарантовано п. 1 ст. 6 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі  –  Конвенція).  Так,  І.  Войтович  на  підставі  аналізу 
положень Конвенції, інших міжнародно-правових актів й 
прецедентної практики ЄСПЛ слушно узагальнює такий 
комплекс  європейських  стандартів  справедливого  судо-
чинства,  які  мають  застосовуватися  адміністративними 
судами України: 1) право на ефективний засіб правового 
захисту  в  національному  органі;  2)  право  на  доступ  до 
суду; 3) право на справедливий судовий процес, яке міс-
тить у собі дві групи гарантій: інституційні (розгляд спра-
ви  судом,  утвореним  на  підставі  закону;  незалежність, 
неупередженість  і  компетентність  суду)  та  процесуальні 
(справедливість  і  публічність  розгляду  справи;  її  вирі-
шення впродовж розумного строку; процесуальна рівність 
сторін); 4) обов’язкова сила судових рішень та їх виконан-
ня [8, с. 190].

Водночас  висловлюємо  сподівання,  що  відповідний 
комплекс стандартів  суду у майбутньому практично ста-
новитиме  ідеологічну  основу  діяльності  судової  влади  в 
Україні, у т. ч. адміністративних судів. 

Визначення  у  ст.  6  Конвенції,  яка  є  частиною  націо-
нального законодавства, та у ст. 7 Закону № 1402-VIII пра-
ва на справедливий суд як одного із складових верховен-
ства  права,  актуалізує  у  цілому  необхідність  з’ясування 
змісту  й  аспектів  справедливості,  які  виступають  крите-
ріями оцінки досягнення завдань функціонування судової 
системи. 

Принцип  справедливості  бере  початок  ще  з  періоду 
Давнього Риму. Так, Ульпіан стверджував: «…коли право 
суперечить  справедливості,  повинна  панувати  остання» 
(Дигести 15.1.32) [9]. Загалом у латинській мові під тер-
міном  «justitia»  одночасно  розуміють  і  справедливість,  і 
правосуддя, що свідчить про нерозривний взаємозв’язок 
між цими поняттями. 

Правосуддям  є  лише  справедливе  судочинство.  Так, 
Б. Малишев  слушно  визначає  правосуддям  судочинство, 
що  відповідає  вимогам  справедливості  і  є  інструментом 
досягнення  справедливості  при  вирішенні  судового  спо-
ру,  що  виражається  у  належному  захисті  судом  прав  і 
свобод людини. «Якщо діяльність суду відповідає тільки 
формальним вимогам закону, однак не ціннісним мораль-
но-правовим характеристикам, – пише автор, – вона є су-
дочинством, однак не правосуддям» [10, с. 50]. Урахову-
ючи панування у попередньому «державницького» ухилу 
при вирішенні адміністративними судами України справ, 
можливо не є випадковим, що відносно їх функціонування 
в юридичній літературі та в офіційних звітах переважно 
застосовувалося категорійне визначення «судочинство», а 
не «правосуддя».

Саме здійснення правосуддя, як вважає С. Погребняк, 
виступає однією з необхідних процедур, завдяки якій стає 
можливим поєднання права із справедливістю [11, с. 71,72].  
Тому  важливим  для  вітчизняної  адміністративної  юсти-
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ції є забезпечення дотримання при її здійсненні не лише 
формальної (нормативної), а й змістовної й процесуальної 
справедливості для досягнення мети, критеріїв справедли-
вого правосуддя. 

Таким  чином,  адміністративне  судочинство  загалом 
допустимо вважати правосуддям за дотримання в проце-
сі його здійснення трьох відомих теорії права основопо-
ложних  складових  (аспектів)  принципу  справедливості 
[12]: 1) матеріальної (змістовної) справедливості, згідно з 
якою рішення в адміністративній справі має бути по суті 
справедливим (у ньому неупереджено й пропорційно ви-
значаються  права  і  обов’язки  сторін  публічно-правового 
спору та інших осіб, які беруть участь у справі, і ці особи 
сприймають застосовуваний спосіб захисту суб’єктивних 
прав  чи  інтересів  як  чесний);  2)  формальної  справедли-
вості, яка вимагає недискримінаційного, неупередженого 
й згідно усталеної практики застосування адміністратив-
ним  судом  при  вирішенні  справи  норм  права  (фактично 
у «вузькому» значенні йдеться про реалізацію принципу 

рівності усіх учасників адміністративного процесу перед 
законом і судом (п. 3 ч. 1 ст. 7 КАС України)); 3) процедур-
ної справедливості, що містить вимогу відносно виконан-
ня судом своїх обов’язків за суворого дотримання чинних 
норм процесуального закону, щоб при цьому кожній особі, 
яка має матеріальний або процесуальний інтерес у справі, 
було  забезпечено право «бути вислуханою судом»  (звер-
нутися з позовом, клопотанням, заявою; взяти участь у су-
довому засіданні; надати суду свої пояснення, міркування 
й докази з предмету спору; оскаржити необґрунтоване чи 
незаконне, на її погляд, судове рішення тощо). 

Усі ці три аспекти (прояви) справедливості, які дозво-
ляють  характеризувати  адміністративне  судочинство  як 
правосуддя,  є  тісно пов’язаними між собою. Порушення 
хоча б одного з них з великою долею вірогідності обумов-
лює  визнання  конкретного  адміністративного  судового 
провадження несправедливим і, як наслідок, – формуван-
ня в  суспільній  свідомості  стану низької довіри до  суду, 
можливості виконання ним правозахисних завдань.
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У статті розглянуто актуальні питання щодо правового регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в осо-
бливий період. Розглянуто сучасний стан нормативно-правових актів, які регулюють проходження військової служби у Збройних Силах 
України в особливий період. Запропоновано шляхи їх вдосконалення.

Ключові слова: військова служба, особливий період, мобілізація.

В статье рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины 
в особый период. Рассмотрено современное состояние нормативно-правовых актов, регулирующих прохождение военной службы в 
Вооруженных Силах Украины в особый период. Предложены пути их совершенствования. 

Ключевые слова: военная служба, особый период, мобилизация. 

The article deals with topical issues of legal regulation of military service in the Armed Forces of Ukraine during the special period. The pres-
ent state of normative – legal acts regulating military service in the Armed Forces of Ukraine during the special period. The ways of improvement. 

Key words: military service, special period, mobilization.

Анексія  АРК  з  боку  Російської  Федерації,  військові 
протистояння  України  в  Донецькій  і  Луганській  облас-
тях ось уже більше трьох років є головною проблемою не 
лише нашого соціуму, воно (протистояння) стало однією 
з  «топ-тем»  міжнародного  політикуму.  Не  застосовую-
чи  терміна  «війна»,  вітчизняна  політична  еліта  забезпе-
чує собі, перш за все, можливість отримувати фінансову 
допомогу  від  різноманітних  міжнародних  організацій,  
у т. ч. МВФ і Світового банку та подібних організацій ЄС. 
У вітчизняному політичному дискурсі найчастіше засто-
совують назву «АТО» (введено в дію рішенням Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 р. 
«Про невідкладні  заходи щодо подолання  терористичної 
загрози і збереження територіальної цілісності України»). 
Натомість в обговоренні проблем, так чи інакше дотичних 
до подій на Сході України, серед громадського загалу май-
же безальтернативно говорять про «війну». Такі різночи-
тання спричинили велику кількість обговорень і комента-
рів: від експертів, волонтерів до безпосередніх учасників 
бойових дій їхніх родичів.

Величезний  резонанс  у  суспільстві  викликало  також 
поняття  «особливий  період».  Згідно  чинного  законодав-
ства, особливий період – це період, що настає з моменту 
оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або 
доведення його до виконавців стосовно прихованої мобі-
лізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або 
в окремих  її місцевостях та охоплює час мобілізації, во-
єнний час і частково відбудовний період після закінчення 
воєнних дій [2].

Актуальність статті обумовлена тим, що Україна вжи-
ває певних, але не завжди оптимізованих заходів щодо за-
безпечення, у першу чергу, воєнної безпеки шляхом впро-
вадження, зокрема і відповідних видів військової служби 
в системі не тільки окремих військових формувань, утво-

рених  відповідно  до  закону,  але  і  Воєнної  організації,  а 
також Сектору безпеки і оборони держави. Але ефектив-
ність  проходження  військової  служби  саме  у  Збройних 
Силах України є найбільш актуальною проблемою з огля-
ду  на  те, що  саме  оборона,  захист  суверенітету,  терито-
ріальної цілісності та недоторканості України відповідно 
до ч. 2 ст. 17 Конституції України покладені виключно на 
Збройні Сили України [1].

Дана  ситуація  в  країні  виявила  всю  непрактичність 
діючої  системи  та  майже  відсутність  матеріального  фі-
нансування Збройних Сил України, що призводить до зна-
чних втрат особового складу під час ведення бойових дій, 
особливо, коли мова йде про новий тип так званої гібрид-
ної війни. Тому необхідно в найкоротші строки провести 
реформування  існуючого  законодавства  із  врахуванням 
практики застосування збройних сил в АТО та в особли-
вий  період,  проаналізувати  та  упорядкувати  величезну 
кількість неузгоджених нормативних актів законодавчих і 
виконавчих органів влади.

Збройні Сили України серед інших військових форму-
вань та правоохоронних органів із спеціальним статусом, 
в  яких  громадяни  України  проходять  військову  службу, 
посідають особливе місце у механізмі забезпечення націо-
нальної безпеки України. 

Від  стабільної  якості  та  високої  ефективності  право-
вого забезпечення проходження військової служби істотно 
залежить боєздатність відповідних підрозділів, військових 
частин, з’єднань, видів та в цілому Збройних Сил України, 
а, отже, і стан воєнної безпеки держави, рівень підтриман-
ня в цілому соціальної стабільності в суспільстві.

Основний закон нашої держави – Конституція України 
визначив, що захист Вітчизни, незалежності та територі-
альної цілісності України, шанування її державних симво-
лів є обов’язком громадян України [1].
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Державний  інститут  захисту  Вітчизни  реалізується 
відповідними  правовими  засобами,  встановленими  дер-
жавою,  оскільки  захист  суверенітету  і  територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інфор-
маційної безпеки є найважливішими функціями держави. 
Одним із таких інститутів є інститут військової служби як 
особливий вид державної служби.

Розв’язання  зазначених  проблем  є  важливою  запо-
рукою  побудови  правової,  демократичної,  соціальної 
держави та впровадження в різні  сфери життєдіяльності 
суспільства (зокрема, військової) принципу верховенства 
права.

Проблемою Міністерства  оборони України  та  Зброй-
них  Сил  України  займалися  такі  науковці:  С.  Полторак, 
І. Руснак, В. Ваганов, О. Гончаренко, В. Горбулін, О. Кузь-
мук, Б. Андресюк, В. Богданович, В. Костецький, В. Лі-
шавський,  Т.  Стукалін, О. Покотило,  В.  Бойко, О. Усти-
менко, О. Кривенко, Ю. Шемшученко та ін. 

Обрана  тема  тісно  пов’язана  з  науковими  поглядами 
вищезазначених вчених і є вкрай необхідною для удоско-
налення  військового  законодавства  та  військового  права 
для позбавлення формалізму у порядку належного рефор-
мування Збройних Сил України й підвищення рівня обо-
ронного потенціалу нашої Держави.

Метою статті є формулювання пропозицій щодо удо-
сконалення військового законодавства і військового права, 
створення умов належного реформування Збройних Сил 
України,  підвищення  рівня  обороноздатності  України, 
зняття напруги у суспільстві щодо різного розуміння по-
нять «АТО», «особливий період» та «гібридна війна».

Виходячи  з  викладеного  вище  та  відповідно  до  ч.  2 
ст. 17 Конституції України, оборона, захист суверенітету, 
територіальної цілісності та недоторканності України по-
кладені  виключно на  Збройні Сили України  [1]. А,  згід-
но з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок 
і  військову  службу»,  захист  та  оборона  своєї Вітчизни  є 
конституційним обов’язком кожного  громадянина Украї-
ни [4]. До основної форми виконання цього обов’язку від-
несено військову службу. Але станом на сьогодні загаль-
ноприйнятого  визначення  поняття  «військова  служба»  в 
науковій юридичній літературі немає. Найчастіше трапля-
ються такі: військова служба є державною службою осо-
бливого характеру,  яка полягає у професійній діяльності 
придатних  до  неї  за  станом  здоров’я  і  віком  громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із 
обороною України,  її незалежності  та  територіальної ці-
лісності (Закон України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу») [4]. На думку Ю. Шемшученко, військова 
служба – це особливий вид державної служби, почесний 
обов’язок кожного громадянина України, пов’язаний з ви-
конанням  загального  військового  обов’язку  і  служби  на 
конкурсно-контрактній основі у Збройних Силах України 
та  інших  військах,  утворених  відповідно  до  чинного  за-
конодавства.  Регулюється Конституцією України  (ст.  65) 
та Законом України «Про загальний військовий обов’язок 
і військову службу» [11, с. 458-459]. Дані поняття містять 
різні  за  значенням  загальні  ознаки:  в  одному  випадку  – 
це «почесний обов’язок кожного громадянина», у друго-
му – це «професійна діяльність». Тим самим різні сторо-
ни цього виду діяльності громадян змішуються. Т. Кузьo 
зазначає,  що  військова  служба  –  це  складне  соціальне 
явище, розкриття змісту якого потребує комплексного під-
ходу. Вона прямо пов’язана із національною безпекою та 
її складовою частиною – обороною, а опосередковано – з 
політикою, економікою, міжнародними відносинами та ін-
шими сферами діяльності держави [12, с. 7]. Для того, щоб 
розглянути правове регулювання проходження військової 
служби у Збройних Силах України в особливий період, не-
обхідно зазначити, що, відповідно до ч. 20 ст. 106 Консти-
туції  України,  Президент  приймає  відповідно  до  закону 
рішення про загальну або часткову мобілізацію та введен-

ня воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях 
у  разі  загрози  нападу,  небезпеки  державній  незалежнос-
ті України. Стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію» визначає, що мобілізація – це 
комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного пе-
реведення національної економіки, діяльності органів дер-
жавної влади, інших державних органів, органів місцево-
го самоврядування, підприємств, установ і організацій на 
функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних 
Сил України,  інших військових формувань, Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту – на організацію 
і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною 
або частковою та проводиться відкрито чи приховано [10]. 
Після Указу Президента України «Про часткову мобіліза-
цію» від 17 березня 2014 р. № 303/2014, який затвердже-
ний Законом України від 17 березня 2014 р. № 1126-VII, в 
Україні настав осoбливий перiод. Стаття 1 Закону України 
«Про мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію»  дає  таке 
поняття  особливого  періоду:  це  період  функціонування 
національної економіки, органів державної влади,  інших 
державних  органів,  органів  місцевого  самоврядування, 
Збройних Сил України, інших військових формувань, сил 
цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а 
також виконання громадянами України свого конституцій-
ного  обов’язку щодо  захисту  Вітчизни,  незалежності  та 
територіальної цілісності України, який настає з моменту 
оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або 
доведення його до виконавців стосовно прихованої мобі-
лізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або 
в окремих  її місцевостях та охоплює час мобілізації, во-
єнний час і частково відбудовний період після закінчення 
воєнних дій [10]. Із тлумачень поняття особливого періоду 
стає зрозуміло, що умови проходження військової служби 
військовослужбовцями в особливий період дещо відрізня-
ються від звичайних умов проходження військової служ-
би. Пункт 1 Положення «Про проходження громадянами 
України  військової  служби  у  Збройних  Силах України», 
затвердженого  Указом  Президента  України  (далі  –  По-
ложення),  визначає  порядок  проходження  громадянами 
України  (далі  –  громадяни)  військової  служби  у  Зброй-
них Силах України та регулює питання, пов’язані з про-
ходженням такої служби під час виконання громадянами 
військового обов’язку в запасі, та п. 251 Положення пря-
мо  зазначає, що  в  особливий період  військовослужбовці 
проходять військову службу, резервісти призиваються на 
військову  службу,  а  військовозобов’язані  виконують  вій-
ськовий обов’язок у запасі в порядку, передбаченому цим 
Положенням  та  іншими  нормативно-правовими  актами, 
що регулюють порядок проходження військової служби в 
особливий період. У зв’язку із цим, ми можемо зазначити, 
що  одним  із  основних  нормативно-правових  актів,  який 
регулює  саме  проходження  військової  служби  в  особли-
вий період, є Положення [3]. У п. 252 Положення перед-
бачені відмінності, що настають після оголошення мобілі-
зації  і  настання особливого періоду:  військовослужбовці 
Збройних Сил України звільненню не підлягають та про-
довжують проходити військову службу понад встановлені 
строки на період до оголошення демобілізації, крім випад-
ків, визначених ч. 8 ст. 26 Закону України «Про військовий 
обов’язок  і  військову  службу».  Накази  про  звільнення  з 
військової  служби  військовослужбовців,  не  виключених 
зі  списків  особового  складу  військових  частин,  підляга-
ють скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку 
військовослужбовців,  визнаних  за  станом  здоров’я  не-
придатними  до  військової  служби  з  виключенням  з  вій-
ськового  обліку,  та  в  запас  за  підставами, що  відповіда-
ють підставам звільнення, визначеним ч. 8 ст. 26 Закону 
України «Про військовий обов’язок  і військову службу». 
Саме на підставі пп.  2 п.  252 Положення,  визначень по-
нять  «особливий  період»  та  «мобілізація»,  викладених 
вище, виникає багато спорів щодо проходження військо-
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вої служби в особливий період після закінчення контракту 
військовослужбовців.  Неодноразово  військовослужбов-
ці  зверталися  з позовами до суду на предмет розірвання 
контракту про проходження військової служби у Збройних 
Силах України  та  звільнення  від  проходження  служби  у 
Збройних Силах України  із  займаної посади, мотивуючи 
це тим, що особливий період в країні відсутній. У відпові-
ді тимчасово виконуючого обов’язки начальника Головно-
го управління оборонного та мобілізаційного планування 
Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майо-
ра Талалая В. Д. від 01 жовтня 2015 р. № 322/2/8417 по-
відомляється, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
часткову мобілізацію» від 17 березня 2014 р. № 303/2014 
в  Україні  настав  особливий  період.  Скасування  особли-
вого періоду буде здійснено окремим Указом Президента 
України «Про демобілізацію» після стабілізації обстанов-
ки на Сході України. Враховуючи зазначене, на даний час 
в Україні  діє  особливий період  [5]. Варто  звернутись до 
судової практики з вирішення спорів про наявність чи від-
сутність  особливого періоду. Ухвалою Київського  апеля-
ційного  адміністративного  суду  по  справі №  825/139/16 
від 23 березня 2016 р. [9] колегією суддів зазначено таке: 
«Стосовно доводів апелянта щодо закінчення періоду мо-
білізації та того, що особливий період є наслідком оголо-
шення мобілізації та не може існувати сам по собі за меж-
ами дії мобілізації, то колегія суддів критично оцінює такі 
доводи, з огляду на таке. Приписами ст. 1 Закону України 
№  3543-XII  «Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобіліза-
цію» передбачено, що особливий період продовжується з 
моменту оголошення рішення про мобілізацію та охоплює 
час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період 
після закінчення воєнних дій.

Мобілізацією  є  комплекс  заходів,  здійснюваних,  се-
ред  іншого, з метою переведення Збройних Сил України 
на  організацію  і штати  воєнного  часу. Отже,  закінчення 
періоду мобілізації не є самостійною підставою для при-
пинення особливого періоду». 

Таким  чином,  можемо  дійти  висновку,  що  в  Україні 
продовжується особливий період  і він завершиться з ви-
данням Указу Президента України «Про демобілізацію» і 
закінчення  періоду мобілізації  не  є  самостійною підста-

вою  для  припинення  особливого  періоду.  Нормативно-
правова база в особливий період потребує доопрацювання 
у  вигляді  постійного  удосконалення  військового  законо-
давства і військового права з врахуванням практики засто-
сування Збройних Сил України в АТО. 

Пропонується: 
–  передбачити  окремим  розділом  в  Законі  України 

«Про  військовий  обов’язок  і  військову  службу»  особли-
вості прийняття, проходження та звільнення з військової 
служби в особливий період, узгодивши окремі норми цьо-
го Закону із нормами Закону України «Про мобілізаційну 
підготовку  та  мобілізацію»  (зокрема,  в  частині  надання 
відстрочки від призову);

– внести до Законів України «Про військовий обов’язок 
і військову службу» та «Про Збройні Сили України» ряд 
змін, пов’язаних із запровадженням можливості вступу на 
військову службу за контрактом і  її проходження інозем-
цями та особами без громадянства на посадах рядового – 
старшинського  складу  у  Збройних Силах України  та  ін-
ших військових формуваннях (відповідний Законопроект 
№ 2389 від 17 березня 2015 р. вже прийнято в першому 
читанні);

–  внести  зміни  до  Закону України  «Про  мобілізацію 
та мобілізаційну підготовку», запровадивши нову підста-
ву  відстрочки  від мобілізації  –  сплату  спеціального  збо-
ру за відстрочку від призову на військову службу під час 
мобілізації (Законопроект № 2251 від 27 лютого 2015 р.). 
Скориставшись такою підставою відстрочки, особи, які не 
принесли б значної користі в бою, зможуть легально (без 
використання  нині  діючих  корупційних  схем)  сплатити 
визначену за формулою суму і бути звільнені від мобілі-
зації;

– внести відповідні зміни до Законів України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» та «Про соціальний 
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 
в частині поширення соціального захисту на військовос-
лужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом 
на строк до закінчення особливого періоду або оголошен-
ня  демобілізації,  передбачений  законодавством  для  вій-
ськовослужбовців, призваних на військову службу під час 
мобілізації та ін.
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Cтаття присвячена визначенню пріоритетних напрямів розвитку системи нормативно-правового регулювання публічного управління 
у сфері використання природних ресурсів. Автором обґрунтовується доцільність посилення заходів адміністративної відповідальності 
за вчинення екологічних правопорушень.

Ключові слова: адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення, використання природних ресурсів, екологічний 
податок, нормативно-правове регулювання, публічне управління.

Статья посвящена определению приоритетных направлений развития системы нормативно-правового регулирования публичного 
управления в сфере использования природных ресурсов. Автором обосновывается целесообразность усиления мер административной 
ответственности за совершение экологических правонарушений. 

Ключевые слова: административная ответственность за экологические правонарушения, использование природных ресурсов, эко-
логический налог, нормативно-правовое регулирование, публичное управление.

The article is devoted to the definition of priority directions for the development of the regulatory and legal regulation of public administration 
in the sphere of the use of natural resources. The author proves the expediency of strengthening the measures of administrative responsibility 
for the commission of environmental offenses. The author concludes that it is necessary to cancel the moratorium on the sale of agricultural land. 
One of the problems remains the imperfect system of management in the field of land management, in terms of the fulfillment by the subjects of 
the authorities of the responsibilities entrusted to them with regard to the organization of work on bringing in nature and arrangement of coastal 
protective strips along rivers, seas and around reservoirs. It was emphasized on the necessity of introduction of compensatory payment mech-
anisms for extracting or reducing the quality of natural resources. To improve the system of economic and environmental stimulation of rational 
use of natural resources, it is expedient to: 1) increase existing rates of environmental tax (it is advisable to increase by some types of pollutants 
5-10 times compared to existing ones); 2) introduction of a classification system for pollutants, which the basis for determining the rate of en-
vironmental tax for emissions into the atmosphere, as well as for discharges into water bodies, will ensure the simplification of the mechanism 
environmental taxation; 3) ensuring the targeted use of funds received from the payment of environmental tax.

Key words: administrative responsibility for environmental violations, use of natural resources, environmental tax, legal regulation, public 
administration.

Авторські напрями удосконалення нормативно-право-
вого регулювання публічного управління у сфері викорис-
тання природних ресурсів в Україні базуються на харак-
теристиці  провідних  інститутів  адміністративного  права 
з  врахуванням  специфіки  дослідження,  а  саме:  поняття, 
принципів,  адміністративно-правового  статусу  суб’єктів 
публічного управління у зазначеній сфері, змісту механіз-
мів, форм та засобів адміністративного права та зарубіж-
ного досвіду. 

Пріоритетним  напрямом  у  правовому  регулюванні 
господарських  відносин  стосовно  природокористування 
на  сучасному  етапі  має  стати  поєднання  організаційно-
правових механізмів з економічним стимулюванням у ви-
користанні,  охороні  та  відтворенні  природно-ресурсного 
потенціалу,  що  виявляється  у:  диференціації  платежів 
за користування та забруднення ресурсів; у податкових  і 
кредитних пільгах; страхуванні у сфері охорони та відтво-
рення ресурсів; заміні в необхідних і розумних масштабах 
прямого, адміністративного управління, непрямим, орга-
нізаційно-правовим ринковим регулюванням. Виникає не-
обхідність правової диференціації  соціальних стандартів 
з урахуванням можливостей регіонів щодо використання 
природно-ресурсного  потенціалу.  Важливим  елементом 
механізму  регулювання  є  ринкове  зіставлення  попиту 
і  пропозиції,  яке може  відбуватися  за  умов  наявності  та 
розвитку  відповідного  правового  поля.  Трансформація 
форм  власності  та  механізмів  регулювання  економічної 
діяльності є стимулом до пошуку нових методів і засобів 
організаційно-правового  регулювання  стану  природного 
середовища. 

Отже,  потрібно  створити  принципово  новий  орга-
нізаційно-правовий  механізм  регулювання,  що  базува-

тиметься  на  поєднанні  традиційної  заборони,  примусу, 
обов’язковості  із  заохоченням,  стимулюванням.  Цей  ме-
ханізм  на  основі  моніторингу  та  контролю  забезпечить 
реалізацію спільних зусиль органів виконавчої влади, міс-
цевого  самоврядування  щодо  використання,  охорони  та 
відтворення природно-ресурсного потенціалу. Відповідно 
до структури правових відносин має розвиватися і законо-
давство у вигляді загальних і спеціальних норм [1].

Державне регулювання природокористування спрямо-
ване на реалізацію еколого-економічної функції держави 
і  неухильне  дотримання  стандартів  екологічної  безпеки. 
Ним встановлюється відповідальність за: виконання дер-
жавних програм; стабілізацію політики в оподатковуванні, 
фінансуванні, кредитуванні та формуванні бюджету [1].

Таким  чином,  проблема  комплексного  використання 
природних ресурсів має два аспекти. По-перше, комплек-
сне використання тих чи інших видів природно-ресурсно-
го потенціалу з вилученням при цьому всіх супутніх ком-
понентів, що особливо стосується мінеральних ресурсів. 
По-друге,  комплексна  розробка  джерел  постачання  при-
родних  ресурсів  із  використанням  усіх  видів  сировини. 
Обидва напрями пов’язані з розвитком науково-технічно-
го прогресу, впровадженням інноваційних і технологічних 
процесів, а також їхнім впливом на кінцевий результат. 

В  основу  державного  регулювання  природокористу-
вання має бути покладена регіональна концепція комплек-
сного  використання  ресурсів,  яка  дозволяє  здійснювати 
реальні  ефективні  заходи,  моніторинг  і  оцінку  за  всіма 
видами ресурсів, якими забезпечене певне територіальне 
утворення.  Необхідно  вирішити  питання  щодо  встанов-
лення форм власності на природні ресурси. Неоднознач-
ність  підходів щодо  доцільності  розширення  права  при-



91

Юридичний науковий електронний журнал
♦

ватної власності на природні ресурси має своїм наслідком 
численні  громадські  обговорення.  В  ході  проведеного 
авторського  соціологічного  дослідження  респондентам 
ставилося питання щодо визначення їх ставлення до ство-
рення ринку земель в Україні. 

В Україні у дуже незначній мірі задіяно інститут при-
ватної власності на природні ресурси. Актуальною є по-
треба розширення сегменту приватної власності на деякі 
з них (земельні, лісові, окремі водні об’єкти), а також ко-
лективної,  зокрема муніципальної  власності,  для  активі-
зації можливостей  ринкового  саморегулювання  процесів 
природокористування. Це сприятиме формуванню ринку 
природних ресурсів. 

Однозначного підходу до розуміння доцільності ство-
рення ринку земель та зняття мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського  призначення  в  Україні  немає. 
Противники  впровадження  продажу  земель  сільськогос-
подарського  призначення  вимагають  продовження  мора-
торію до 2022-2025 рр., аргументуючи таку позицію необ-
хідністю «захисту прав сільських жителів». Продовження 
мораторію на продаж земель сільськогосподарського при-
значення до 1 січня 2018 р. є швидше політичним рішен-
ням, засобом для маніпуляції свідомості електорату [2; 3]. 
Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарсько-
го призначення за прогнозами експертів буде мати ряд по-
зитивних наслідків. Так, зокрема, професор А. Мірошні-
ченко вважає, що скасування мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського  призначення  не  буде  мати  своїм 
наслідком  створення  тіньового  ринку  земель,  не призве-
де до створення земельної монополії  агрохолдингів,  і не 
призведе  до  суттєвого  зниження  ціни  на  такий  природ-
ний  ресурс.  Водночас  створення  ринку  земель  забезпе-
чить впровадження використання земель на основі титулу 
права власності, а не оренди, як існує зараз, забезпечить 
ставлення  землекористувача  до  природного  ресурсу  як 
до «свого». Натомість в сучасних умовах землі сільсько-
господарського призначення в Україні використовуються 
на  підставі  договорів  оренди  чи  постійного  землекорис-
тування,  що  своїм  наслідком  має,  передусім,  нехтуван-
ня  необхідністю  збереження  та  відновлення  родючості 
ґрунтів  [4].  За  даними  Державного  комітету  статистики 
України, за час дії мораторію в Україні утворився «ринок» 
договорів оренди землі: на праві оренди використовуєть-
ся  16,6 млн.  га  земель приватної форми  власності, що  є 
абсолютною більшістю земель приватної форми власнос-
ті, а також близько чверті земель державного земельного 
фонду  (близько  2,5  млн.  га)  використовується  також  на 
підставі  договорів  довгострокової  оренди  [5].  Змінами, 
внесеними  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
22 вересня 2016 р. № 668 [6] встановлено право передачі 
земель особистих селянських господарств в оренду агро-
холдингам, мінімальний строк до 7 років і скасовано еко-
лого-економічні обґрунтування сівозмін. Наслідком таких 
законодавчих перетворень стали лендлордизація й перена-
сичення сівозміни олійними культурами, питома вага яких 
у структурі посівів у деяких областях доходить до 40% [5].

Відтак  вбачається  за  доцільне  підтримати  продо-
вження  проведення  земельної  реформи,  що  сприятиме, 
по-перше,  наповненню  прибуткової  частини  державного 
бюджету України; по-друге,  залученню  іноземних  інвес-
тицій; по-третє, сприятиме розвитку середнього класу на 
селі, і, врешті-решт, забезпечить ставлення землекористу-
вача до землі як до «своєї», а не як до «чужої», що харак-
теризує орендні відносини і веде до зниження родючості 
ґрунтів через їх надмірне виснаження, що є наслідком не-
розумного  вирощування  олійних  культур  та  допущення 
ряду інших порушень вимог у сфері охорони земель.

Тому пропонується питання прийняття проекту Закону 
України  про  обіг  земель  сільськогосподарського  призна-
чення внести до регламенту роботи 6 сесії VIII скликання 
[7], а також питання скасування дії Перехідних положень 

Земельного кодексу України у частині встановлення мора-
торію продажу такої категорії природних ресурсів.

Продовжуючи тему використання земель, впроваджен-
ня спеціальних режимів користування окремими категорі-
ями  земель, необхідно підняти питання необхідності удо-
сконалення  нормативно-правового  регулювання  режиму 
земель водного фонду України. Відповідно до норм чинно-
го законодавства, встановлюється ряд обмежень та заборон 
щодо набуття права приватної власності на окремі природні 
ресурси. Так, зокрема, відповідно до ст.ст. 60-61 Земельно-
го кодексу України,  ст.ст. 88-89 Водного кодексу України, 
встановлюються обмеження у використанні земельних ді-
лянок  захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на 
островах,  зокрема  встановлюються  заборони  будівництва 
будь-яких споруд, окрім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних, у т. ч. баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок ав-
томобілів. Однак саме ця заборона найчастіше і порушуєть-
ся. Зокрема, поширеною є практика будівництва так званих 
елінгів – приміщень для збереження маломірних суден, які 
на практиці виявляються облаштованими об’єктами неру-
хомості, придатними для відпочинку та проживання людей. 
Так само як порушення земельного та водного законодав-
ства необхідно розглядати облаштування парканів до само-
го зрізу води [8, с. 183-185].

Землі прибережних водозахисних смуг створюються з 
метою забезпечення охорони водних ресурсів, а не з метою 
їх забудови, відповідно і цілі їх використання відрізняють-
ся  від  інших  категорій  земель.  При  цьому,  незважаючи 
на спроби притягнути до відповідальності осіб, винних у 
порушенні  режиму  використання  земель  водного фонду, 
спостерігається  ситуація  нехтування  приписами  законо-
давства щодо встановлення відповідних заборон. Однією 
з проблем залишається недосконала система управління у 
сфері землеустрою в частині виконання суб’єктами влад-
них повноважень покладених на них обов’язків щодо ор-
ганізації роботи з винесення в натуру та влаштування при-
бережних  захисних смуг вздовж річок, морів  та навколо 
водойм щодо контролю за створенням водоохоронних зон 
і прибережних захисних смуг, а також за додержанням ре-
жиму використання їх територій. Зокрема, у адміністратив-
ній справі К/800/26435/14 Вищим адміністративним судом 
України було встановлено, що до кола повноважень відпо-
відних  районних,  міських  рад  відповідно  до  ст.ст.  43-44  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
входить  безумовний  обов’язок щодо  координації  роботи 
сільських,  селищних, міських  (міст районного підпоряд-
кування) рад під час проведення ними міжтериторіальних 
водогосподарських і водоохоронних заходів та подання їм 
відповідної  методичної  допомоги;  організації  роботи  по 
винесенню в натуру та влаштуванню прибережних захис-
них смуг вздовж річок, морів та навколо водойм; вирішен-
ня інших питань у галузі регулювання водних відносин у 
межах своєї компетенції, які спрямовані на охорону вод-
них  об’єктів  в  межах  водоохоронних  зон,  зокрема щодо 
виділення  земельних  ділянок  під  прибережні  захисні 
смуги, винесення в натуру та влаштування прибережних 
захисних смуг вздовж річок, морів [9]. Відповідно до об-
ставин справи К/800/26435/14, відповідач – Каланчацька 
районна рада Херсонської області пояснював відсутність 
належного фінансування проведення робіт  для розробки 
проектів  землеустрою  щодо  встановлення  прибережної 
захисної смуги вздовж моря за межами населених пунктів 
на території Каланчацького району. Невиконання покладе-
них на відповідні ради обов’язки із землеустрою регіону 
веде до хаотичного видання спеціальних дозволів на вико-
ристання земель водного фонду. Вищий адміністративний 
суд своєю постановою від 16 травня 2017 р. визнав безді-
яльність Каланчацької районної ради Херсонської області 
протиправною  і  зобов’язав  її  вжити  заходів  з організації 
роботи  щодо  винесення  в  натуру  та  влаштування  при-
бережних захисних смуг Чорного моря, водних об’єктів, 
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згідно з вимогами чинного законодавства [9]. Однак меха-
нізму забезпечення виконання такого судового рішення за 
національним  законодавством не  визначено. Тим більше 
не визначено заходи відповідальності органів публічного 
управління за недотримання вимог законодавства, а також 
за невиконання відповідних рішень судової влади. 

Про  необхідність  встановлення  заходів  адміністратив-
ної  відповідальності  за  порушення  дозвільно-ліцензійної 
процедури неодноразово наголошувалось у наукових пра-
цях вітчизняних вчених-адміністративістів. Так, у дисерта-
ції М. Колесникова «Адміністративні послуги з державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно» (2016 р.) об-
ґрунтовано доцільність внесення змін до Кодексу України 
про  адміністративні  правопорушення,  а  саме  спеціальної 
норми, яка визначає підстави для настання відповідальнос-
ті за порушення порядку державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень [10, с. 125]. На недоско-
налості механізму адміністративної відповідальності, а та-
кож непрозорість механізму притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності державних службовців як фактору, що 
знижує  ефективність  громадського  контролю,  наголошує 
К.  Кучма  у  своїй  дисертаційній  роботі  «Адміністративні 
послуги у сфері екології та природних ресурсів» (2016 р.) 
[11, с. 104-105]. Цікавою є позиція А. Міськевич, яка зазна-
чає, що правильне обрання відповідача у адміністративній 
справі про оскарження дій чи бездіяльності суб’єкта влад-
них повноважень є гарантією притягнення до відповідаль-
ності винних осіб [12, с. 90-91].

Підтримаємо  подібні  пропозиції  щодо  необхідності 
удосконалення правового регулювання механізму притяг-
нення до адміністративної відповідальності.

Іншим напрямком створення ринку природних ресур-
сів розглядається перехід до вільного ринкового обігу до-
зволів (лімітів, квот) на використання природних ресурсів, 
за певною аналогією з апробованим закордонною практи-
кою обігом дозволів (квот) на викиди в атмосферу, скиди у 
водні басейни. Запровадження практики створення ринку 
дозволів (квот) на використання природних ресурсів має 
поєднуватися з переглядом їх нормативів, складових меха-
нізму платності використання природних ресурсів. 

В Україні відносно використання природних ресурсів, 
визначення плати за отримання спеціальних дозволів не-
має єдиного законодавчого акту, який би визначив всі види 
платежів,  що  стягуються  з  природокористувача.  Розмір 
плати за отримання спеціального дозволу за ліміти вико-
ристання водних ресурсів регулюється Водним кодексом 
України, у  ст.  1  якого визначені поняття «ліміт викорис-
тання  води»,  «ліміт  забору  води»,  «ліміт  скиду  забруд-
нюючих речовин», а також нормами Податкового кодексу 
України,  у  якому  встановлено,  що,  у  разі  перевищення 
водокористувачами  встановленого  річного  ліміту  вико-
ристання води, рентна плата обчислюється і сплачується у 
п’ятикратному розмірі, виходячи з фактичних обсягів ви-
користаної води понад встановлений ліміт використання 
води,  ставок  рентної  плати  та  коефіцієнтів  (п.  255.11.13  
ст. 255 Податкового кодексу України).

Розміри платежів за використання природних ресурсів, 
що  справляються  в  Україні,  є  нижчими  від  аналогічних 
платежів у країнах-сусідах. Тому є необхідним збільшення 
в Україні розмірів справляння природно-ресурсних плате-
жів, що посилить їх екоефективну функцію та підвищить 
роль у формуванні податкових надходжень і фінансуванні 
природоохоронної діяльності.

Подолати ці проблеми можна через посилення еколо-
гічної направленості податкового законодавства та цінової 
системи,  розширення  можливостей  кредитної  та  фінан-
сової підтримки і допомоги суб’єктам господарювання у 
реалізації  заходів  з  раціонального  природокористування 
через цільові спеціальні фонди бюджету.

Удосконалення  системи  екологічних  податків  пови-
нно  відбуватися  не  лише  через  збільшення  їх  розміру,  а 

і шляхом перегляду системи розподілу надходжень від їх 
сплати. Ставки екологічних податків постійно перегляда-
ються, зокрема, останні зміни до ст. 243 Податкового ко-
дексу України були ініційовані у грудні 2016 р. Кабінетом 
Міністрів України, в цілому відбулося збільшення ставок 
податку на 12-25% залежно від виду забруднюючих речо-
вин [13]. Було збільшено ставки податків для викидів в ат-
мосферне повітря, скидів забруднюючих речовин у водні 
об’єкти, за розміщення відходів, за утворення радіоактив-
них відходів (у т. ч. вже накопичені), тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлені 
ліміти [14].

Однак, якщо проаналізувати запропоновані ставки по-
датків, то суттєвого підвищення за зазначеним законопро-
ектом не відбудеться. Наприклад, відповідно до ст. 243.1. 
Податкового кодексу України було встановлено таку став-
ку податку на за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих  речовин  стаціонарними  джерелами  забруд-
нення оксидів азоту – 1968,65 грн., та  її у грудні 2016 р. 
було збільшено до 2204,89 грн. за т [13]. Ставки податку 
за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти були 
переглянуті, але також не суттєво. Наприклад, за скидання 
азота амонійного до грудня 2016 р. ставка податку скла-
дала 1293,10 грн. за т, зараз – 1448,27 грн. за т [13]. Якщо 
порівнювати зі ставками, що діяли на момент прийняття 
Податкового кодексу України, то відбулося зростання май-
же вдвічі. Однак це не означає високу ефективність еколо-
гічного податку, і його розмір, порівняно навіть з іншими 
пострадянськими країнами, є суттєво заниженим. 

Наприклад, у Республіці Білорусь визначено такі став-
ки  екологічного  податку  за  викиди  забруднюючих  речо-
вин  до  атмосферного  повітря:  769,97  білоруських  рубів  
за 1 т забруднюючих речовин за викиди другого класу еко-
логічної небезпеки, 254,54 – третього класу, 126,48 – чет-
вертого класу [15]. 

При  цьому,  виходячи  з  офіційного  курсу  обміну  бі-
лоруського  рубля  до  долара  США,  станом  на  06  липня 
2017  р.,  такий  податок  відповідно  складає  395  доларів 
США  –  за  викиди  другого  класу  екологічної  небезпеки, 
130 доларів США – третього класу, 65 доларів США – чет-
вертого класу [16]. В Україні не використовується класи-
фікація  ставок податків  залежно від  ступеня  екологічної 
небезпеки  забруднюючих  речовин,  і  мінімальний  розмір 
екологічного податку складає 83,07 грн. за викиди до ат-
мосферного повітря 1 т воденя хлористого, окису вугле-
цю, твердих речовин (еквівалент – близько 3 доларів США 
за офіційним курсом Національного банку України) [17]. 

Тобто навіть проведена реформа системи екологічного 
оподаткування  діяльності  господарюючих  суб’єктів  на-
прикінці  2016  р.  свідчить про  суттєве  заниження  ставок 
екологічних податків і їх низьку ефективність. Крім того, 
для сприяння забезпечення доступу до публічної екологіч-
ної інформації у сфері використання природних ресурсів, 
спрощення системи обчислення екологічного податку до-
цільним вважаємо перегляд об’єктів оподаткування, утво-
рення  відповідних  класифікацій  забруднюючих  речовин 
за ступенем екологічної небезпеки. 

Існуюча система оподаткування діяльності, пов’язаної 
із  забрудненнями  довкілля,  не  застосовує  коефіцієнти 
зменшення  розміру  екологічного  податку  залежно  від 
того,  чи  впроваджує  суб’єкт  господарювання  природо-
охоронні заходи, інші види інноваційної діяльності, чи ні. 
Відтак  відсутньою  є  зацікавленість  платника податку  до 
вжиття природоохоронних заходів та технологій.

Окрім  недосконалого  механізму  визначення  ставок 
екологічного  податку,  невирішеною  є  проблема  забезпе-
чення  цільового  використання  відповідних  надходжень. 
Наприклад,  за  статистичними  даними Міністерства  еко-
логії та природних ресурсів України, у 2016 р. отримано 
надходжень  за  сплату  екологічного  податку  до  бюджету 
Луганської області України (як одного з найбільш забруд-
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нених регіонів України) – близько 226157 грн., у 2015 р. – 
близько 56 тис. грн., і у 2014 р. – майже 60 тис. грн. При 
цьому станом на 1 грудня 2016 р. було затверджено місце-
вими радами Луганської області проведення природоохо-
ронних заходів на суму 54467 тис. грн.,  і за 2016 р. було 
проведено лише 10% запланованих [18]. Очевидним є ви-
сновок про нецільове використання коштів, отриманих від 
сплати екологічного податку, і при цьому відсутність ме-
ханізмів відповідальності посадових осіб за такі дії.

Отже, для удосконалення системи еколого-економіч-
ного  стимулювання  раціонального  використання  при-

родних  ресурсів  є  доцільним:  1)  збільшення  існуючих 
ставок  екологічного  податку  (при  цьому  доцільним  є 
збільшення за окремими видами забруднюючих речовин 
у 5-10 разів, порівняно з існуючими розмірами); 2) впро-
вадження системи класифікації забруднюючих речовин, 
яку  покласти  в  основу  визначення  ставки  екологічного 
податку за викиди в атмосферне повітря, а також за ски-
ди у водні об’єкти, що забезпечить спрощення механізму 
екологічного  оподаткування;  3)  забезпечення  цільового 
використання коштів, отриманих від сплати екологічно-
го податку.
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У статті проаналізовано та обґрунтовано необхідність вдосконалення основних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність 
Збройних Сил України та Сектору безпеки та оборони, оскільки саме Збройні Сили України відіграють головну роль у забезпеченні обо-
рони держави. Встановлено, що iснуюча нормативно-правова база, яка рeгулює дiяльнiсть Сeктору бeзпeки i оборони Збройних Сил 
України, нeдостатньо враховує процeси та заходи їх рeформування, внаслiдок чого виникають правовi прогалини. 

Ключові слова: Збройні Сили України, Сектор безпеки та оборони, оборона країни, національна безпека.

В статье проанализирована и обоснована необходимость совершенствования основных нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность Вооруженных Сил Украины и Сектора безопасности и обороны, поскольку именно Вооруженные Силы Украи-
ны играют главную роль в обеспечении обороны государства. Установлено, что существующая нормативно-правовая база, которая 
рeгулирует деятельность Сeктора бeзопасности и обороны Вооруженных Сил Украины, нeдостаточно учитывает процeссы и меры его 
рeформирования, в результате чего возникают правовые пробелы.

Ключевые слова: Вооруженные Силы Украины, Сектор безопасности и обороны, оборона страны, национальная безопасность.

The article analyzes and substantiates the need to improve the basic legal acts regulating the activity of the Armed Forces of Ukraine and 
the Security and Defense Sector, as it is the Ukrainian Armed Forces that plays the main role in ensuring the defense of the state. It has been 
established that the current legal and regulatory framework, which regulates the activity of the Bachelor and Defense Sector, does not adequately 
take into account the processes and measures of their reformation, resulting in legal gaps.

Key words: Armed Forces of Ukraine, Security and Defense Sector, defense of the country, national security.

В умовaх розбудови незaлежної, прaвової, демокрaтичної 
держaви зростaє знaчення тa роль прaвового зaбезпечення 
нaцiонaльної безпеки держaви. Сучaснa прaктикa доводить, 
що  нa  сьогоднi  перед Укрaїною,  незвaжaючи нa  виконaнi 
i  впровaдженi  зaходи,  все  ще  зaлишaється  aктуaльним 
зaвдaння  розбудови  ефективного  iнституту,  який  буде 
в  змозi  сaмостiйно  зaхистити  держaву  вiд  зовнiшнiх 
i  внутрiшнiх  зaгроз  воєнного  хaрaктеру,  врaховуючи 
економiчнi,  полiтичнi,  морaльнi  чинники,  нaцiонaльнi  тa 
свiтовi вiйськовi трaдицiї, a тaкож мiжнaроднi прaвовi ви-
моги до зaстосувaння вiйськових формувaнь.

Збройнi  Сили  Укрaїни  не  є  однорiдними,  оскiльки 
у  своєму  склaдi  мaють  структурнi  пiдроздiли,  якi 
вiдносяться  як  до  держaвних  оргaнiв  влaди,  тaк  i  до 
рiзномaнiтних пiдприємств тa устaнов. Отже, як стверджує 
С. Поляков, Збройнi Сили Укрaїни зaймaють специфiчне 
мiсце,  вбирaючи  в  себе  ознaки  як  чaстини  держaвного 
aпaрaту, тaк i допомiжного aпaрaту, у зв’язку з цим їх слiд 
розцiнювaти  як  окрему  склaдну  систему.  Отже,  можна 
стверджувати, що зaлишaється aктуaльним тa своєчaсним 
розгляд Збройних Сил Укрaїни як склaдової Сектору без-
пеки i оборони держaви [15].

Забeзпeчeння  нацiональної  бeзпeки  дeржави,  що 
розумiється  як  стан  захищeностi  життєво  важливих 
iнтeрeсiв людини, суспiльства, держави, була та  залиша-
ється  однiєю  з  найголовнiших  функцiй  кожної  дeржави 
за  будь-яких  часiв.  Основнe  навантажeння  у  справi 
забeзпeчeння  даної  функцiї  припадає  на  Збройні  Сили 
України як складову Сектору безпеки і оборони держави.

На  жаль,  iснуюча  нормативно-правова  база,  яка 
рeгулює дiяльнiсть Сeктору бeзпeки  i оборони Збройних 
Сил України, нeдостатньо враховує процeси та заходи їх 
рeформування, внаслiдок чого виникають правовi прога-
лини.

Проблeма  удосконалeння  законодавства  у  сфeрi 
бeзпeки  i  оборони  на  сучасному  eтапi  розвитку  країни 
набуває досить вeликого значeння, оскiльки є складовою 
частиною вiйськово-правової рeформи. 

Вжe  впродовж  дeкiлькох  рокiв  даному  питанню 
придiляється значна увага нe тiльки з боку прeдставникiв 
дeржави, а й у суспiльства загалом, i причиною тому є тe, 
що за роки нeзалeжностi дeржавна влада нe придiляла до-
статньої  уваги  питанню  забeзпeчeння  обороноздатностi, 
в рeзультатi чого країна могла опинитись пeрeд загрозою 
свого iснування.

Рiзними aспектaми питaнь оборони тa обороноздaтностi 
Укрaїни  придiляли  увaгу  бaгaто  вчених,  серед  яких 
С.  Вдовенко,  М.  Куцiй,  О.  Лiщинський,  В.  Пaвленко, 
В. Пaлiй, I. Руснaк, В. Сокуренко, Ю. Битяк, В. Богуцький, 
В. Пaрaщук, П. Скибa, М. Полторaк, С. Поляков, О. Дузь-
Крятченко, A. Лобaнов, Е. Лисицин, Р. Бойко, О. Семен-
ченко, Ю. Добровольський, I. Сiвохa тa iн. 

Метою статті є вивчення основних прaвових aспектiв, 
визнaчення  проблем  i  нaдaння  пропозицiй  щодо 
удосконaлення прaвових aспектiв, якi стосуються Зброй-
них Сил Укрaїни у склaдi Сектору безпеки i оборони.

Питання Сeктору бeзпeки та оборони України вжe на 
протязi багатьох рокiв є прeдмeтом дискусiй українських 
вчeних,  а  також  на  вiдповiдних  нарадах  у  дeржавних 
органах.  Особливої  уваги  дана  тeма  набула  пiсля 
затвeрджeння Указом Прeзидeнта України вiд 12 лютого 
2007  р.  Стратeгiї  нацiональної  бeзпeки  України  «Украї-
на у свiтi, що змiнюється» [7]. Як ствeрджують науковцi, 
самe  вона  стала  пeршим  докумeнтом,  який  офiцiйно 
ввiв  в Українi  поняття Сeктору бeзпeки  i  оборони Укра-
їни,  а  самe  зазначалося, що «досягнeння цiлeй Стратeгiї 
потрeбує  кардинального  рeформування  сeктору  бeзпeки 
i оборони України, вдосконалeння мeханiзмiв правового, 
органiзацiйного,  кадрового,  фiнансового,  матeрiально-
тeхнiчного  забeзпeчeння  нацiональної  бeзпeки».  У  по-
дальшому, у 2012 р., у новiй рeдакцiї цiєї Стратeгiї воно 
трансформувалося в поняття «Сeктор бeзпeки i оборони», 
якe за своїм змiстом нe зазнало принципових змiн.

Також,  питання  Сeктору  бeзпeки  i  оборони  набу-
ло  значeння  пiсля  прийняття  Рiшeння  РНБО  Украї-
ни  вiд  28  квітня  2014  р.  «Про  заходи  щодо  пiдвищeння 
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eфeктивностi планування в сeкторi бeзпeки i оборони», за 
яким було вирiшeно органiзувати провeдeння комплeксного 
огляду Сeктора бeзпeки i оборони України з використанням 
можливостeй Спiльної робочої групи Україна – НАТО з пи-
тань воєнної рeформи високого рiвня [8].

С.  Поляков  зауважив,  що  тeрмiн  «Сeктор  бeзпeки 
i  оборони  України»  нe  є  усталeним  тeрмiном  i  нe  має 
чiтких традицiй його вживання. Разом iз тим, слiд урахо-
вувати, що Сeктор бeзпeки  i оборони поступово входить 
у дeржавотворчу практику України та на даний момeнт є 
утворeнням, якe покликанe повною мiрою замiнити собою 
тeрмiн  «Воєнна  органiзацiя».  Замiна  вказаних  тeрмiнiв 
зумовлeна  прагнeнням  дeржави  дeщо  дeмiлiтаризувати 
цю сфeру дeржавної дiяльностi [15].

Згiдно зі Стратeгiєю Нацiональної бeзпeки України вiд 
06 травня 2015 р., пeрeдбачeно створeння нової систeми 
забeзпeчeння  нацiональної  бeзпeки  України.  Визначeно 
основнi  напрямки  дeржавної  полiтики,  сeрeд  яких  є 
створeння eфeктивного Сeктору бeзпeки i оборони [9].

Нeзважаючи  на  значну  кiлькiсть  нормативно-пра-
вових  актiв,  якi  приймалися  протягом  багатьох  рокiв 
i  бeзпосeрeдньо  стосуються  рeгулювання  дiяльностi 
Сeктору  бeзпeки  i  оборони,  його  визначeння  було  нада-
но впeршe у Воєннiй доктринi України, яка затвeрджeна 
Указом Прeзидeнта України вiд 24 вeрeсня 2015 р., згiдно 
з  якою Сeктор  бeзпeки  i  оборони  –  це  охоплeна  єдиним 
кeрiвництвом сукупнiсть органiв дeржавної влади, Зброй-
них Сил України, Дeржавної служби спeцiального зв’язку 
та  захисту  iнформацiї  України,  Дeржавної  спeцiальної 
служби  транспорту,  iнших  утворeних  вiдповiдно  до 
законiв  України  вiйськових  формувань,  правоохоронних 
органiв  спeцiального  призначeння,  дiяльнiсть  яких  за 
функцiональним призначeнням вiдповiдно до Конституцiї 
та  законiв  України  спрямована  на  захист  нацiональних 
iнтeрeсiв вiд зовнiшнiх  i внутрiшнiх загроз нацiональнiй 
бeзпeцi України [10]. 

Доктрина, разом із Конституцiєю та законами України, 
Стратeгiєю нацiональної бeзпeки України, стала правовою 
основою для Концeпцiї розвитку сeктору бeзпeки i оборони 
України, затвeрджeної Указом Прeзидeнта України вiд 14 
бeрeзня 2016 р. № 92/2016 [11], визначає систeму поглядiв 
на  розвиток  бeзпeкових  та  оборонних  спроможностeй 
України  у  сeрeдньостроковiй  пeрспeктивi,  сформованих 
на  основi  оцiнки  бeзпeкового  сeрeдовища  та  фiнансово-
eкономiчних можливостeй дeржави, здiйснeних у рамках 
комплeксного огляду сeктору бeзпeки i оборони України.

Мeтою  Концeпцiї  є  визначeння  шляхiв  формування 
нацiональних  бeзпeкових  та  оборонних  спроможностeй, 
що  дадуть  змогу  вiдновити  тeриторiальну  цiлiснiсть 
України у мeжах мiжнародно визнаного дeржавного кор-
дону  України,  гарантувати  мирнe  майбутнє  України  як 
сувeрeнної i нeзалeжної, дeмократичної, соцiальної, право-
вої дeржави, а також забeзпeчать створeння нацiональної 
систeми  рeагування  на  кризовi  ситуацiї,  своєчаснe 
виявлeння,  запобiгання  та  нeйтралiзацiю  зовнiшнiх  i 
внутрiшнiх  загроз  нацiональнiй  бeзпeцi,  гарантування 
особистої  бeзпeки,  конституцiйних  прав  i  свобод  люди-
ни i громадянина, забeзпeчeння кiбeрбeзпeки, опeративнe 
спiльнe рeагування на кризовi та надзвичайнi ситуацiї.

В. Троцько зазначив, що одним з eлeмeнтiв провeдeння 
оборонного  огляду  в  рiзних  країнах  є  оцiнювання 
бeзпeкового  сeрeдовища.  Пiд  цим  тeрмiном  звичайно 
розумiють  сукупнiсть  суб’єктiв  штучного  чи  природно-
го  походжeння,  якi  становлять  або  можуть  становити 
нeбeзпeку нацiональним iнтeрeсам окрeмої дeржави i для 
нeйтралiзацiї  яких  нeобхiднe  залучeння  (застосування) 
Збройних Сил та/або iнших вiйськових формувань Укра-
їни. До нього входять: окрeмi дeржави та  їх нацiональнi 
iнтeрeси (eкономiчнi, полiтичнi, вiйськовi та iн.); природнe 
сeрeдовищe;  окрeмi  особи,  органiзацiї,  полiтичнi  партiї 
тощо; iнформацiйний простiр дeржави; iншi суб’єкти [16].

На  нашу  думку,  одним  з  основних  напрямiв 
eфeктивного розвитку Сeктору бeзпeки i оборони є також 
правовe  забeзпeчeння розвитку  i  адаптацiя  законодавчих 
та iнших нормативно-правових актiв щодо даного Сeктору 
до сучасних вимог. С. Полторак зазначив, що для унорму-
вання законодавства у данiй сфeрi нeобхiдно:

–  розроблeння  та  прийняття  нової  рeдакцiї  Закону 
України «Про основи нацiональної бeзпeки України»;

 – розроблeння та прийняття Закону України про пла-
нування в сeкторi бeзпeки та оборони та iнших норматив-
но-правових актiв; 

–  розроблeння  та  прийняття  Закону  України  про 
розвiдувальну дiяльнiсть, внeсeння змiн до законiв України 
«Про Службу бeзпeки України», «Про контррозвiдувальну 
діяльність»,  «Про  опeративно-розшукову  діяльність», 
«Про боротьбу з тероризмом», «Про розвiдувальнi органи 
України»;

– розроблeння стратeгiй логiстичного забeзпeчeння та 
протидiї в комунiкативному сeрeдовищi; 

–  розроблeння  Стратeгiї  розвитку  оборонно-промис-
лового  комплeксу України,  виходячи  з  цiлeй,  завдань  та 
прiоритeтiв  дeржавної  полiтики  у  сфeрi  нацiональної 
бeзпeки  i  оборони,  воєнно-eкономiчного,  соцiально-
eкономiчного та науково-тeхнiчного розвитку дeржави; 

–  законодавчe  визначeння  мeханiзму  узгоджeння 
висвiтлeння  iнформацiї  з  питань  нацiональної  бeзпeки  i 
оборони дeржави в засобах масової iнформацiї; 

– розроблeння й упроваджeння нормативно-правових 
актiв щодо вiдроджeння стратeгiчної ролi оборонно-про-
мислового  комплeксу,  забeзпeчeння  його  рeформування, 
сталого та eфeктивного розвитку [17].

Сeктор  воєнної  бeзпeки  тa  оборони  містить  кількa 
склaдових,  що  виокрeмлюються  зa  функціонaльною 
ознaкою:  до  склaду  сeкторa мaють  включaтись  оргaни 
дeржaвної  влaди,  a  тaкож  сили  тa  зaсоби  (сили  во-
єнної  бeзпeки  тa  оборони:  військові  формувaння, 
прaвоохоронні  оргaни  тощо),  діяльність  яких 
бeзпосeрeдньо  спрямовaно  нa  зaбeзпeчeння  воєнної 
бeзпeки тa оборони шляхом зaстосувaння зaсобів зброй-
ного  нaсильствa,  провeдeння  спeціaльних  зaходів  aбо 
прaвового примусу [18].

Головну  роль  у  Сeкторі  воєнної  бeзпeки  тa  оборони 
відігрaвaтимуть Міністeрство оборони Укрaїни зі Зброй-
ними Силaми Укрaїни, a допоміжну – Міністeрство вну-
трішніх спрaв Укрaїни з Нaціонaльною гвaрдією Укрaїни 
тa інші дeржaвні оргaни з підпорядковaними їм силaми тa 
зaсобaми [20].

Згідно  Концeпції  розвитку  сeкторa  бeзпeки  і  обо-
рони,  рeформувaння  тa  розвиток  Збройних  Сил 
Укрaїни  плaнується  здійснити  в  рaмкaх  єдиних  підхо-
дів  до  формувaння  оборонних  спроможностeй  дeржaви, 
зaбeзпeчуючи  їх провідну роль у виконaнні зaвдaнь обо-
рони  [6].  Зaконом Укрaїни «Про Збройні Сили Укрaїни» 
тaкож  визнaчeно,  що  сaмe  нa  Збройні  Сили  Укрaїни 
поклaдaється оборонa Укрaїни [3].

Оборонa Укрaїни, згідно зі ст. 1 Зaкону Укрaїни «Про 
оборону Укрaїни», є систeмою політичних, eкономічних, 
соціaльних,  воєнних,  нaукових,  нaуково-тeхнічних, 
інформaційних,  прaвових,  оргaнізaційних,  інших  зaходів 
дeржaви щодо підготовки до збройного зaхисту тa її зaхист 
у рaзі збройної aгрeсії aбо збройного конфлікту [4]. Отже, 
головною роллю Збройних Сил Укрaїни у склaді Сeктору 
бeзпeки і оборони є зaбeзпeчeння оборони крaїни, a сaмe 
зaбeзпeчeння  систeми  зaходів  дeржaви  щодо  підготов-
ки до збройного зaхисту тa зaхист крaїни у рaзі збройної 
aгрeсії  aбо  збройного  конфлікту  тa  його  стримувaння, 
локaлізaція,  ліквідaція  (нeйтрaлізaція),  підготовка  сил 
нeгaйного  рeaгувaння  для  прикриття  дeржaвного  кордо-
ну Укрaїни,  підготовка  сил  рeзeрву  для  використaння  зa 
рішeнням комaндувaння Збройних Сил Укрaїни в особли-
вий пeріод тa/aбо під чaс провeдeння aнтитeрористичної 
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опeрaції, a тaкож для нaдaння допомоги під чaс стихійних 
лих тa тeхногeнних кaтaстроф тa ін.

На нашу думку, нeобхiдним є запроваджeння тeрмiну 
«Сeктор  бeзпeки  i  оборони»  у  Конституцiї  України  для 
його бiльш широкого i повноцiнного використання. З цiєю 
мeтою даний тeрмiн нeобхiдно запровадити i у Концeпцiї 
розвитку сeктору бeзпeки i оборони України, оскiльки самe 
вона визначає систeму поглядiв на розвиток бeзпeкових та 
оборонних  спроможностeй України  у  сeрeдньостроковiй 
пeрспeктивi,  сформованих  на  основi  оцiнки  бeзпeкового 
сeрeдовища  та  фiнансово-eкономiчних  можливостeй 
дeржави,  здiйснeних  у  рамках  комплeксного  огляду 
сeктору  бeзпeки  i  оборони  України  [11],  i  на  сьогоднi  є 
єдиним  нормативно-правовим  актом,  який  розкриває  за-
сади розвитку, складовi, основнi  завдання, роль та мiсцe 
суспiльства в розвитку сeктору бeзпeки i оборони та iн.

Дeякi  науковцi  вважають,  що  нeобхiдно  ухвалити 
окрeмий  закон  «Про  Сeктор  бeзпeки  i  оборони  Украї-
ни».  Цe  створить  налeжнe  законодавчe  пiдґрунтя  для 
рeформування  цiєї  важливої  сфeри  дeржавного  життя, 
а  також будe  вiдповiдати п.п.  12,  17  i  19  ч.  1  ст.  92  i  нe 
супeрeчити ст. 17 Основного Закону України [1].

Цeй нормативно-правовий акт повинeн:
а)  давати  визначeння  Сeктора  бeзпeки  та  оборони 

України,  наводити  пeрeлiк  органiв  та  посадових  осiб, 
що  входять  до  його  структури,  а  також  пов’язанi  з  його 
дiяльнiстю;

б) визначати основи дeржавної полiтки, спрямованi на 
гарантування  бeзпeки  дeржави,  суспiльства  та  окрeмого 
iндивiда  всiма  структурними  пiдроздiлами  Сeктора 
бeзпeки та оборони України;

в)  встановлювати  засади  оборони,  а  також 
повноважeння  органiв  дeржавної  влади,  основнi  завдан-
ня та функцiї Збройних Сил та iнших вiйськових форму-
вань, органiв влади Автономної Рeспублiки Крим, органiв 
мiсцeвого  самоврядування,  обов’язки пiдприємств,  уста-
нов, органiзацiй, їх посадових осiб, а також обов’язки та 
права громадян у сфeрi оборони;

г)  пeрeдбачати  вичeрпний  пeрeлiк  обмeжeння  прав  i 
свобод  людини  та  громадянина  на  пiдставi  Конституцiї 
України  у  зв’язку  з  функцiонуванням  структурних 
пiдроздiлiв Сeктора бeзпeки i оборони України;

д) визначати правовi засади органiзацiї та здiйснeння 
дeмократичного цивiльного  контролю над  структурними 
eлeмeнтами Сeктору бeзпeки та оборони України [15].

Даний  Закон  надасть  змогу  бiльш  eфeктивно 
врeгульовувати  важливi  питання  та  надасть  змогу 
лiквiдувати найбiльш спiрнi.

Також, на нашу думку, нeобхiдно внeсти доповнeння 
до нормативно-правових актiв,  якi рeгулюють дiяльнiсть 
складових Сeктору бeзпeки i оборони i визначити їх ста-
тус  у  структурi  Сeктору,  а  самe:  Законів  України  «Про 
Раду  нацiональної  бeзпeки  i  оборони  України»,  «Про 
оборону  України»,  «Про  Збройнi  Сили  України»,  «Про 
Нацiональну  гвардiю  України»,  «Про  Нацiональну 
полiцiю», «Про Дeржавну прикордонну службу України», 
«Про Службу бeзпeки України», «Про дeржавну охорону 
органiв дeржавної влади України та посадових осiб», По-
станови Кабінету Міністрів України  «Про  затвeрджeння 
Положeння про Мiнiстeрство внутрiшнiх справ України» 
та iн.

На  сьогоднішній  день  залишається  вiдкритим  пи-
тання  щодо  конкрeтних  суб’єктiв  розроблeння  та  при-
йняття Стратeгiї нацiональної бeзпeки, оскiльки Законом 
України  «Про  основи  нацiональної  бeзпeки  України» 
пeрeдбачається, що вона розробляється  i  затвeрджується 
Прeзидeнтом  України,  а  роль  РНБО  України  зводиться 
лишe до подання пропозицiй щодо внeсeння до нeї  змiн 
[19].

Алe  чинна  рeдакцiя  Стратeгiї  нацiональної  бeзпeки 
України  [7]  була  прийнята  рiшeнням  РНБО  України, 

затвeрджeним Указом Прeзидeнта України,  приймаючим 
суб’єктом  виступала  РНБО  України.  Анi  нормативно-
правовi  акти  України,  анi  практика  нe  надають  одно-
значної вiдповiдi на питання щодо суб’єкта розроблeння 
та  прийняття  Стратeгiї  нацiональної  бeзпeки.  Така  ж 
ситуацiя  виникла  i  при  затвeрджeннi  Воєнної  доктрини 
України [10]. 

Нeобхiдно погодитись з думкою науковцiв, якi вважа-
ють нeправильним надання главi дeржави права нe тiльки 
затвeрджувати вiйськову доктрину, алe i самому розробля-
ти  її,  усунувши,  таким чином,  iз цього процeсу  i  уряд,  i 
парламeнт [19]. Вважається, що такий пiдхiд можна пояс-
нити нeобхiднiстю єдиного кeрiвництва  та опeративного 
прийняття  рiшeнь  у  питаннях  оборони,  алe  водночас 
розроблeння Вiйськової доктрини – цe нe тe ж самe, що, 
наприклад,  опeративнe  прийняття  рiшeнь  про  ввeдeння 
надзвичайного  стану,  оскiльки  Вiйськова  доктрина  – 
стратeгiчний докумeнт всiєї дeржави.

Для подолання даної проблeми, на нашу думку, у За-
конах України «Про Раду нацiональної бeзпeки України», 
«Про  основи  нацiональної  бeзпeки  України»  нeобхiдно 
визначити,  що  питання  розробки  та  затвeрджeння 
стратeгiчних актiв у сфeрi нацiональної бeзпeки i оборони 
налeжать виключно до компeтeнцiї РНБО України,  якi  у 
подальшому затвeрджуються указом Прeзидeнта України. 

Нeобхiдно зазначити, що на сьогоднi Законом України 
«Про Збройнi Сили України» нe розкривається визначeння 
видiв Збройних Сил. Згiдно із Законом, видами Збройних 
Сил  України  є  наступнi:  Сухопутнi  вiйська,  Повiтрянi 
Сили, Вiйськово-Морськi Сили [3].

Даним  Законом  i  Указом  Прeзидeнта  України  «Про 
Сухопутнi вiйська України» [12] нe визначeно поняття Су-
хопутних вiйськ. Що стосується Повiтряних Сил, то лишe 
у  Повiтряному  Кодeксу  України  є  наступнe  визначeння: 
дeржавна авiацiя – авiацiя, що використовує повiтрянi суд-
на з мeтою виконання функцiй iз забeзпeчeння нацiональної 
бeзпeки  i  оборони  дeржави  та  захисту  насeлeння,  якi  по-
кладаються на Збройнi Сили України,  iншi вiйськовi фор-
мування,  утворeнi  вiдповiдно  до  законiв  України,  органи 
Нацiональної полiцiї, спeцiально уповноважeнi цeнтральнi 
органи виконавчої влади з питань цивiльного захисту, ор-
гани охорони дeржавного кордону України, органи доходiв 
i  зборiв  [2]. Проте на офiцiйному сайті Мiнiстeрства обо-
рони  України  зазначено,  що  дeржавна  авiацiя  –  цe  роди 
вiйськ,  якi  входять  до  складу  Сухопутних  вiйськ.  Звiдси 
можна  дійти  висновку,  що  законодавцi  ототожнюють  по-
няття  «Повiтрянi  Сили»  i  «дeржавна  авiацiя»,  оскiльки 
на  них  покладаються  функцiї  забeзпeчeння  нацiональної 
бeзпeки  i  оборони  дeржави.  Що  стосується  Вiйськово-
Морських Сил, ситуацiя аналогiчна. Згiдно Положeння про 
корабeльну службу у Вiйськово-Морських Силах Збройних 
Сил України  від  25  листопада  2003  р. № 415, Вiйськово-
Морськi Сили  Збройних Сил України  –  цe  вид  Збройних 
Сил  України,  який  вiдповiдно  до  чинного  законодавства 
виконує покладeнi на нього завдання щодо оборони Укра-
їни,  захисту  її  сувeрeнiтeту,  тeриторiальної  цiлiсностi  та 
нeдоторканностi [13]. Цe визначeння нe повнiстю розкриває 
змiст Вiйськово-Морських Сил, оскiльки майжe ототожню-
ється з визначeнням Збройних Сил України. На нашу дум-
ку,  до нього нeобхiдно  включити призначeння Вiйськово-
Морських  Сил  (стримування  або  вiдсiч  у  взаємодiї  з 
iншими  видами  Збройних  Сил,  iншими  вiйськовими 
формуваннями  та  правоохоронними  органами  збройнiй 
агрeсiї  проти України  з моря  та  на  приморських  напрям-
ках)  i  зазначити  органiзацiйну  структуру  (органiзацiйно 
Вiйськово-Морськi  Сили  Збройних  Сил  України  включа-
ють Командування Вiйськово-Морських Сил Збройних Сил 
України,  вiйськово-морськi  бази,  надводнi  сили,  морську 
авiацiю, морську пiхоту i артилeрiю, частини та пiдроздiли 
всeбiчного  забeзпeчeння,  а  також  вiйськовi  навчальнi  за-
клади).  Тобто,  на  сьогоднiшнiй  дeнь  фактично  вiдсутнє 
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визначeння  видiв  Збройних  Сил  України  у  законодавствi 
України,  окрiм  Вiйськово-Морських  Сил  Збройних  Сил 
України та дeржавної авiацiї.

Визначити  термін  «Сухопутнi  вiйська  України»  ми 
пропонуємо  наступним  чином:  цe  найчислeннiший  вид 
Збройних  Сил  України,  до  якого  входять  роди  військ  – 
мeханiзованi,  танковi, ракeтнi вiйська,  артилeрiя, вiйська 
протиповiтряної  оборони,  армiйська  авiацiя,  спeцiальнi 
вiйська,  вiйськовi  частини  тилу  та  озброєння,  на  якi, 
вiдповiдно  до  чинного  законодавства,  покладаються  за-
вдання  щодо  оборони  України,  захисту  її  сувeрeнiтeту, 
тeриторiальної цiлiсностi та нeдоторканностi.

Це лишe дeякi думки щодо вдосконалeння законодав-
ства,  алe  вдосконалeння  законодавчих  актiв,  що  визна-

чають  основи  дeржавної  полiтики  у  сфeрi  нацiональної 
бeзпeки  i  оборони  та  вiйськового  будiвництва  у  подаль-
шому  допоможуть  забeзпeчити  eфeктивнe  провeдeння 
якiсного рeформування Збройних Сил України  i Сeктора 
бeзпeки i оборони.

Отжe, у зв’язку з формуванням Сектора безпеки і обо-
рони  необхідно  уточнити  статус  Збройних  Сил  України 
у  його  структурі,  а  також  обов’язково  передбачити,  що 
вони  хоч  не  є  єдиною  складовою Сектора,  проте  займа-
ють у його структурі першочергове місце. Удосконaлeння 
зaконодaвчої бaзи у у сфeрi бeзпeки тa оборони допоможe 
формувaнню  тa  рeaлiзaцiї  бeзпeкової  тa  оборонної 
полiтики  в  мирний  чaс,  у  ситуaцiях,  що  зaгрожують 
нaцiонaльнiй бeзпeцi крaїни, i в особливий пeрiод.
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ПРОблЕМНі аСПЕкТи ПРаВОВОгО СТаТУСУ 
НаціОНальНОЇ ПОліціЇ як СУб’ЄкТа, ЩО бЕРЕ УЧаСТь У бОРОТьбі 

З ОРгаНіЗОВаНОЮ ЗлОЧиННіСТЮ З кОРУПційНиМи ЗВ’яЗкаМи

PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF NATIONAL POLICY 
AS A SUBJECT TAKING PART IN FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME 

CONNECTION WITH CORRUPTION RELATIONS

Міщенко Т.М.,
к.ю.н., завідувач сектору кадрового забезпечення
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Міністерства внутрішніх справ України

Сучасний стан розбудови в Україні поліції європейського зразка характеризується необхідністю вдосконалення правового регулю-
вання окремих її структурних підрозділів. Ключовим у цьому напрямку вдосконалення є той факт, що, за законодавством по боротьбі з 
організованою злочинністю, Національна поліція є суб’єктом, який бере участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах інших 
основних повноважень. Однак прямої регламентації таких повноважень у законодавстві України, що регулює питання діяльності поліції, 
не здійснено. Особливої уваги потребує врегулювання діяльності новостворених підрозділів Національної поліції, до повноважень яких 
саме планується віднесення функцій по боротьбі з організованою злочинністю. Тому під час розробки Положень про такі структурні під-
розділи особливої уваги потребує включення до них норм щодо наявності повноважень у сфері боротьби з організованою злочинністю. 
Від правильного розподілу завдань, функцій і повноважень, побудови системи взаємозв’язків між органами, що беруть участь у боротьбі 
з організованою злочинністю, яка супроводжується корупційними зв’язками, залежить ефективність боротьби з цим суспільно негатив-
ним явищем. Зважаючи на сучасний стан корупційних зв’язків, які встановлюються організованою злочинністю для досягнення злочинної 
мети, дуже важливо звернути увагу на розробку норм щодо розподілу повноважень і встановлення взаємозв’язків між органами, які 
беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, та антикорупційними органами нашої держави, для підвищення ефективності 
боротьби з цим криміногенним явищем.

Ключові слова: Національна поліція України, організована злочинність з корупційними зв’язками, спеціально уповноважений 
суб’єкт з протидії корупції.

В статье проанализировано современное состояние развития в Украине полиции европейского образца, которое характеризуется 
необходимостью совершенствования правового регулирования отдельных ее структурных подразделений. Ключевым в этом направ-
лении совершенствования является тот факт, что, в соответствии с законодательством по борьбе с организованной преступностью, 
Национальная полиция является субъектом, участвующим в борьбе с организованной преступностью в рамках других основных полно-
мочий. Но прямой регламентации таких полномочий в законодательстве Украины, регулирующем вопросы деятельности полиции, нет. 
Особого внимания требует урегулирование деятельности вновь созданных подразделений Национальной полиции, которые планирует-
ся наделить полномочиями по борьбе с организованной преступностью. Поэтому основной задачей законодательных органов при раз-
работке Положений об упомянутых структурных подразделениях является внесение в их полномочия норм по борьбе с организованной 
преступностью. От правильного распределения задач, функций и полномочий, построения системы взаимосвязей между органами, 
участвующими в борьбе с организованной преступностью, обладающей коррупционными связями, зависит эффективность борьбы с 
этим общественно негативным явлением.

Ключевые слова: Национальная полиция Украины, организованная преступность с коррупционными связями, специально уполно-
моченный субъект по противодействию коррупции.

The current state of development of a European-style police force in Ukraine is characterized by the need to improve the legal regulation of 
its individual structural units. The key to this improvement is the fact that legislation on the fight against organized crime is a national police force 
that is involved in the fight against organized crime within the framework of other core competences. However, direct regulation of such powers 
in the legislation of Ukraine that regulates the activities of the police is not implemented. Particular attention needs to be given to the settlement 
of the activities of the newly formed units of the National Police, whose authority is intended to assign functions for the fight against organized 
crime. Therefore, when drafting the Regulations on these structural units, special provisions should be included in the provisions regarding the 
availability of powers in the field of combating organized crime. From the proper distribution of tasks, functions and powers, building a system of 
interconnections between the bodies involved in the fight against organized crime, accompanied by corruption, the effectiveness of the struggle 
against this socially negative phenomenon depends.

Key words: National Police of Ukraine, organized crime with corruption links, specially authorized anti-corruption subject.

Організована  злочинність,  що  супроводжується  коруп-
ційними  зв’язками,  є  однією  з  найбільш масштабних  про-
блем, яка  завдає щорічних колосальних збитків державі та 
суспільству,  вкрай  негативно  впливає  на  функціонування 
державного апарату, становить реальну загрозу національній 
безпеці України, підриває довіру  громадян до органів дер-
жавної влади, як до політичного інституту. За результатами 
звіту Генеральної прокуратури України «Про результати бо-
ротьби з організованими групами та злочинними організаці-
ями за січень-червень 2017 р.», у січні цього року було ви-
явлено 25 організованих груп і злочинних організації, з яких 
5 із корупційними зв’язками, водночас уже в червні 2017 р. 
їх кількість збільшилась до 134 злочинних організацій і орга-
нізованих груп, серед яких 17 з корупційними зв’язками [1], 
що свідчить про тенденцію до поширення організованої зло-
чинності в Україні. 

Проблеми правового регулювання організації боротьби з 
організованою злочинністю, що супроводжується корупцій-
ними зв’язками, є актуальними в контексті державотворчих 
процесів, які  тривають в Україні,  а також з огляду на про-
ведення реформ правоохоронних і судових органів. Чинним 
законодавством систему органів, які здійснюють боротьбу з 
організованою злочинністю, поділено на дві основні групи – 
до першої належать ті, які спеціально створені для бороть-
би з організованою злочинністю, до другої – ті,  які беруть 
участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах по-
кладених на них інших основних повноважень.

Органи Національної поліції законом «Про організацій-
но-правові основи боротьби з організованою злочинністю» 
віднесено до органів, що беруть участь у боротьбі з органі-
зованою злочинністю. Правовий статус Національної поліції 
визначено однойменним Законом «Про Національну поліцію 
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України»,  відповідно до  ст.  1  якого, Національна поліція  є 
центральним органом виконавчої влади, який служить сус-
пільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод люди-
ни,  протидії  злочинності,  підтримання  публічної  безпеки  і 
порядку [5].

До складу Національної поліції входять такі підрозділи: 
кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досудового 
розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція 
особливого призначення. Не всі зі згаданих підрозділів сьо-
годні діють, що і відбивається на сучасному стані організо-
ваної  злочинності,  оскільки  в період реформування право-
охоронних органів виникають певні прогалини в правовому 
регулюванні, що впливає на ефективність діяльності уповно-
важених органів.

Щодо  участі Національної  поліції  у  боротьбі  з  орга-
нізованою  злочинністю,  то  законодавством  визначено, 
що для здійснення заходів боротьби з організованою зло-
чинністю учасники організованих злочинних угруповань 
можуть  залучатися до співробітництва в порядку,  визна-
ченому Законом України «Про оперативно-розшукову ді-
яльність». У Законі визначено, що оперативно-розшукову 
діяльність здійснюють підрозділи Національної поліції, а 
саме: підрозділи кримінальної та спеціальної поліції  [6]. 
Згідно  з Кримінальним процесуальним  кодексом,  опера-
тивні  підрозділи  Національної  поліції  України  здійсню-
ють слідчі розшукові дії та негласні слідчі (розшукові) дії 
у  кримінальному  проваджені  за  письмовим  дорученням 
слідчого, прокурора. Однією із негласних слідчих (розшу-
кових)  дій,  згідно  з Кодексом,  є  виконання  спеціального 
завдання  з  розкриття  злочинної  діяльності  організованої 
групи чи злочинної організації [2]. Отже, у кримінально-
му провадженні найбільш чітко відображено роль Націо-
нальної поліції безпосередньо у боротьбі з організованою 
злочинністю.

Механізм  взаємодії  спеціально  уповноважених  органів 
по боротьбі з організованою злочинністю й органів, що бе-
руть  участь  у  боротьбі  з  нею,  передбачено  Законом  «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою зло-
чинністю». Для забезпечення взаємодії органів прокуратури, 
Національної поліції  і Служби безпеки України у штатних 
розписах  центральних  апаратів  зазначених  органів  перед-
бачаються посади осіб, до функціональних обов’язків яких 
входить здійснення взаємодії з питаннь боротьби з організо-
ваною злочинністю [7].

В  Автономній  Республіці  Крим,  областях  і  містах,  у 
відповідних  органах  прокуратури,  Національної  поліції  та 
Служби  безпеки  України  функції  щодо  забезпечення  вза-
ємодії покладаються: на прокурорів, які здійснюють нагляд 
за  виконанням  законів  спеціальними підрозділами Служби 
безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю; 
на керівників спеціальних підрозділів та відповідальних пра-
цівників територіальних органів прокуратури, Національної 
поліції та Служби безпеки України.

Таку норму відображено  і в  законодавстві, що регулює 
діяльність поліції. Згідно з п.1 ст. 22 Закону України «Про на-
ціональну поліцію», керівник поліції представляє у визначе-
ному порядку поліцію у відносинах з іншими органами дер-
жавної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування, іншими організаціями 
в Україні та за кордоном [5].

Ще одним із засобів взаємодії є обмін оперативною ін-
формацією  між  спеціальними  підрозділами  по  боротьбі  з 
організованою злочинністю Служби безпеки України та під-
розділами органів Національної поліції щодо спільних захо-
дів, який здійснюється за письмовим розпорядженням керів-
ників відповідних підрозділів.

Проте  Положенням  про  Національну  поліцію,  затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів України, не перед-
бачено  повноважень  щодо  боротьби  з  організованою  зло-
чинністю. Лише п. 61 ст. 4 зазначеного положення зі змістом 
«здійснює  інші  повноваження  відповідно  до  закону»,  або 
узагальнений термін «протидії злочинності» можна вважати 
такими, що стосуються повноважень у сфері боротьби з ор-
ганізованою злочинністю [3].

Щодо сфери протидії корупції, корупційним зв’язкам, то 
статус Національної поліції в цьому напрямку визначено як 
«спеціально уповноваженого суб’єкта», що встановлено ст. 
1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 р. [4]. Як зазначає С.О. Шатрава, Національна поліція, 
як  спеціально  уповноважений  суб’єкт  протидії  корупції, 
спрямовує  свої  зусилля  на  протидію цьому  явищу  як  вну-
трішньою організаційною діяльністю центрального  органу 
управління Національної поліції, територіальних органів, на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 
сфери її управління, так і за їх межами, з метою забезпечення 
охорони прав і свобод людини [8]. Щодо протидії корупції 
правовий статус Національної поліції більш визначений, ніж 
стосовно боротьби з організованою злочинністю.

На думку автора, необхідно чітко вибудувати систему вза-
ємодії  таких  ключових  органів,  які  спеціально  створені  для 
боротьби з організованою злочинністю, з  іншими органами, 
які беруть участь у боротьбі з нею, з антикорупційними орга-
нами. Ці три напрямки взаємодії відіграють вирішальну роль 
на шляху боротьби з організованою злочинністю, що супрово-
джується корупційними зв’язками. Рівень взаємозв’язку орга-
нізованої злочинності та корупції зумовлює необхідність кон-
солідації правоохоронних органів у питанні боротьби з ними. 
Чітка будова, розподіл завдань, функцій, повноважень, нала-
годжена система координації, співпраці між названими орга-
нами – це  запорука ефективності боротьби з організованою 
злочинністю, що супроводжується корупційними зв’язками.

Недоліком сучасного стану правового регулювання ста-
тусу Національної поліції як суб’єкта, що бере участь у бо-
ротьбі  з  організованою  злочинністю,  є  відсутність  чіткого 
регулювання  діяльності  зазначеного  органу  та  його  струк-
турних підрозділів саме у сфері боротьби зі  злочинністю  і 
протидії  корупції,  зокрема  виявленні  корупційних  зв’язків. 
Сьогодні необхідно ухвалити ще значну кількість підзакон-
них нормативно-правових актів, відомчих актів Міністерства 
внутрішніх  справ,  які  стосуються  регулювання  діяльності 
окремих підрозділів Національної поліції. Під час їх розроб-
ки треба вказати повноваження підрозділів щодо боротьби з 
організованою злочинністю, системи взаємодії з антикоруп-
ційними органами для  виявлення  та  протидії  корупційним 
зв’язкам,  за  допомогою  яких  організована  злочинність  до-
сягає своєї мети.
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Національної академії внутрішніх справ

У статті розглянуто та досліджено як правову природу сучасної системи адміністративного судочинства України, так і її безпосеред-
ньо наведені особливості, визначені проблеми в її організації та функціонуванні. Важливим аспектом сучасної реформації правового 
суспільства в Україні є адміністративний аспект судоустрою, зважаючи на те, що значна частина правопорушень припадає саме на 
адміністративні.

Ключові слова: адміністративне судочинство, спеціалізовані адміністративні суди, судова система, підсудність, законодавство. 

В статье рассмотрены и исследованы как правовая природа современной системы административного судопроизводства Украины, 
так и её непосредственно приведённые особенности, определены проблемы в её организации и функционировании. Важным аспектом 
в условиях современной реформации правового общества в Украине является административный аспект судоустройства, учитывая, что 
значительная доля правонарушений приходится именно на административные.

Ключевые слова: административное судопроизводство, специализированные административные суды, судебная система, подсуд-
ность, законодательство.

The article examines and examines the legal nature of the existing system of administrative legal proceedings of Ukraine, as well as presents 
its specific features, defines the problems in its organization and functioning. An important aspect in the context of the current reform of the legal 
community in Ukraine is the administrative aspect of the judiciary, given that a significant part of offenses falls on administrative ones.

In general, the reasons for the need for administrative justice in Ukraine can be singled out, such as the need to bring the national judicial 
system in line with international legal standards; Creation of the mechanism of specialized judicial protection of the rights and freedoms of citi-
zens in the field of public administration; Expanding the list and improving the effectiveness of organizational and legal guarantees of ensuring 
the rights and freedoms of citizens; Creation of an effective organizational and legal mechanism for preventing the violation of legality by public 
administration bodies through the adoption of unlawful acts or inaction; The expansion and complication of public relations in the field of public 
administration and the emergence of various administrative conflicts; The non-conformity of the civil procedural form to the human rights needs of 
citizens of non-property nature in the sphere of public administration and, accordingly, the absence of real levers in courts of general jurisdiction 
regarding the effective and comprehensive protection of the rights and freedoms of citizens who are subjects of legal relations that arise in the 
sphere of public administration.

It can be assumed that a weighty list of reasons is not yet the main condition for research on a given topic, but it pays attention to this issue.
Important role is played by the systemic analysis, which will be covered below. It was set aside that the systematic analysis of the norms of 

administrative legal proceedings that will be considered in the article indicates that the constitutional right to judicial protection in Ukraine belongs 
to inalienable and inviolable rights.

The jurisprudence of the administrative courts, as well as the jurisprudence of the Supreme Court of Ukraine on the consideration of adminis-
trative cases in resolving the issue of the consequences of a person filing a lawsuit on appealing against decisions, actions or inaction of a subject 
of authority, is formed by refusal to open proceedings or to close proceedings in similar cases.

Among the above-mentioned, yet important issue in the context of providing human rights in the field of administrative justice is to ensure 
the availability and fairness of legal proceedings by optimizing the division of competences of courts in the consideration of administrative cases.

Key words: administrative justice, specialized administrative courts, judicial system, jurisdiction, legislation.

Головною визначальною ознакою розвитку законодав-
ства у демократичній державі, зокрема адміністративного, 
є його спрямованість на забезпечення прав і свобод люди-
ни й громадянина у відносинах із державою та її органами 
[1,  с.  3].  Проблема  доступності  правосуддя  актуальна  в 
українському суспільстві, адже її вирішенням Україна, як 
правова  держава,  забезпечить  реалізацію  права  кожного 
на належний судовий захист. Ч. 3 ст. 3 Закону України від 
7 липня 2010 р. № 2453–VІ «Про судоустрій і статус суд-
дів» визначено, що судова система забезпечує доступність 
правосуддя  для  кожної  особи  в  порядку,  встановленому 
Конституцією та законами України [2]. 

Багато  вчених  в  Україні  досліджують  проблема-
тику  адміністративного  судочинств,  серед  них  такі: 
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.П. Голосні-
ченко,  І.Б. Коліушко, А.Т. Комзюк, Є.Б. Кубко, О.М. Па-
сенюк,  Ю.С.  Педько,  В.Г.  Перепелюк,  А.О.  Селіванов, 
В.С. Стефанюк, М.М. Тищенко, В.І. Шишкін. Питання до-
ступності правосуддя вивчали у своїх працях такі науков-
ці, як: М.А. Гурвич, В.Г. Гусєв, О.В. Іванов, І.Є. Марочкін, 
О.М. Овчаренко, Н.Ю. Сакара, В.М. Семенов, Н.В. Сібі-
льова, В.С. Стефанюк, О.І. Ходаковський та інші.

Серед причин, які зумовлюють необхідність існування 
адміністративного  судочинства  в  Україні,  деякі  вчені  ви-
окремлюють  такі:  необхідність  приведення  національної 
судової системи у відповідність до міжнародних правових 
стандартів; створення механізму спеціалізованого судового 
захисту прав і свобод громадян у сфері державного управ-
ління;  розширення  переліку  та  покращення  ефективності 
організаційно-правових  гарантій  забезпечення прав  і  сво-
бод  громадян;  створення  дієвого  організаційно-правового 
механізму  недопущення  порушення  законності  органами 
державного  управління  шляхом  прийняття  протиправних 
актів  або  бездіяльності;  розширення  й  ускладнення  сус-
пільних відносин у сфері державного управління та виник-
нення  різноманітних  адміністративних  конфліктів;  невід-
повідність  цивільно-процесуальної  форми  правозахисним 
потребам громадян немайнового характеру у сфері держав-
ного управління і, відповідно, відсутність у судів загальної 
юрисдикції  реальних  важелів щодо  дієвого  та  всебічного 
захисту прав і свобод громадян, які є суб’єктами правових 
відносин, що виникають у сфері державного управління.

Звернемо  увагу  на  визначення  категорії  «адміністра-
тивний  суд».  Головним  у  будь-якій  теоретичній  кон-
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струкції  є  розкриття  сутності  досліджуваного  явища.  
«Адміністративний суд – спеціальний суд, уповноважений 
розглядати  і вирішувати адміністративно правові спори» 
[3];  «Адміністративний  суд  –  в  Україні  спеціалізований 
суд загальної юрисдикції, до компетенції якого Кодексом 
адміністративного судочинства України віднесено розгляд 
і вирішення адміністративних справ» [3].

В.М. Кампо зауважує що «адміністративна юстиція – 
це  вид правосуддя,  який  здійснюється  з метою розгляду 
скарг  громадян,  їхніх  об’єднань,  інших юридичних  і фі-
зичних осіб на незаконні дії (бездіяльність) органів вико-
навчої влади, їхніх посадових осіб і деяких інших струк-
тур публічної влади, що завдають позивачам матеріальних 
і моральних збитків» [4, с. 102] 

Маючи  уявлення  про  сприйняття  понять  адміні-
стративної  юстиції  та  адміністративного  судочинства 
науковцями,  можна  перейти  до  наступної  проблеми,  а 
саме – доступності. Так,  І.Є. Марочкін визначає доступ-
ність  правосуддя  як  нормативно  закріплену  та  реально 
забезпечену  можливість  безперешкодного  звернення  до 
суду  за  захистом  своїх  прав.  Серед  основних  елементів 
доступності він виділяє: 

1. Організаційно-правові: 
а) судоустрій – територіальне наближення судів до на-

селення; створення умов, які сприятимуть зайняттю суд-
дівських  посад  висококваліфікованими  спеціалістами; 
належне матеріальне забезпечення судів; раціональна ор-
ганізація роботи апарату суду тощо [5, с. 53];

б)  судочинний  –  порядок  порушення  справ  у  суді; 
порядок  розгляду  справ,  що  забезпечує  безперешкодну 
можливість використовувати процесуальні права; розумні 
строки  судового  розгляду;  можливість  оскарження  судо-
вих рішень та їх реальне виконання тощо [5, с. 54]. 

2. Матеріальні – розумність судових витрат, часткове 
чи повне звільнення від  їх сплати; фінансування судової 
діяльності,  що  забезпечує  можливість  незалежного  пра-
восуддя; надання кваліфікованої юридичної допомоги на 
пільгових умовах вразливим верствам населення [5, с. 55].

За  приписами  ст.  8  Конституції  України,  звернення 
до суду для захисту конституційних прав і свобод люди-
ни і громадянина гарантується Конституцією України [6]. 
Крім  того,  ст.  55  Конституції  України  встановлено,  що 
кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, посадових чи службових осіб [6].

Системний  аналіз  зазначених  норм  свідчить  про  те, 
що конституційне право на судовий захист в Україні на-
лежить до невідчужуваних і непорушних прав.

Відмова суду у прийнятті позовних заяв та інших заяв 
чи скарг, які відповідають встановленим законом вимогам, 
є порушенням права на судовий захист, яке, відповідно до 
ст. 64 Конституції України, не може бути обмежене [6].

Ч.  2  ст.  124  Конституції  України  встановлено,  що 
юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 
виникають у державі [6]. Отже, за змістом згаданої норми 
Конституції України, судова юрисдикція поширюється не 
загалом на всі суспільні відносини, а лише на такі, що вре-
гульовані нормами права, тобто на правовідносини.

Слід зауважити, що судова практика адміністративних 
судів, а також судова практика Верховного Суду України з 
розгляду адміністративних справ при вирішенні питання 
щодо  наслідків  пред’явлення  особою  позову  про  оскар-
ження  рішень,  дій  або  бездіяльності  суб’єкта  владних 
повноважень,  формується  шляхом  відмови  у  відкритті 
провадження  або  закритті  провадження  у  справі  у  поді-
бних  випадках. У  такому  разі  суди  посилаються  на  п.  1 
ч.  1  ст.  109  та  п.  1  ч.  1  ст.  157 Кодексу  адміністративно 
судочинства (далі – КАС) України, згідно з якими, суд від-
мовляє у відкритті або відповідно закриває провадження 
у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку 
адміністративного судочинства [7]. Водночас суд вирішує 

питання  про  наявність  або  відсутність  порушення  прав, 
свобод чи інтересів особи фактично без судового розгляду.

Такий підхід  є досить суперечливим,  адже, на думку 
деяких учених, видається неправильним з огляду на те, що 
висновок про наявність або відсутність відповідних пору-
шень у публічно-правових відносинах повинен робитися 
лише за результатами розгляду справи в суді [8].

Щодо  питання  судової  практики  варто  зазначити, що, 
незважаючи  на  досконале  правове  врегулювання  визна-
чення  предметної  підсудності  адміністративних  справ  в 
Україні, місцеві загальні суди як адміністративні суди при-
пускаються  помилок  і  безпідставно,  в  порядку  п.  6  ч.  3  
ст. 108 КАС України, повертають позовні заяви, або в по-
рядку ст. 22 КАС України передають такі справи до окруж-
них адміністративних судів, обґрунтовуючи свої висновки 
непідсудністю  їм  цих  справ.  До  того ж,  загальний  аналіз 
норм КАС України, за якими визначається предметна під-
судність адміністративних справ, указує на неабияку заплу-
таність, незрозумілість і нерозбірливість під час вирішення 
цього питання, що зазвичай відбивається на неналежному 
забезпеченні принципу доступності  суду в  адміністратив-
ному судочинстві. І це в той час, коли не тільки особи, які 
мають право на звернення до належного суду, не розуміють 
приписів адміністративного судочинства щодо визначення 
підсудності їхньої справи, тобто суду, компетентного здій-
снювати розгляд їхньої справи, а помиляються і самі судді 
під час вирішення цього питання [9].

Важливою проблемою в контексті  забезпечення прав 
людини у сфері адміністративного судочинства є, на наше 
переконання, забезпечення доступності та справедливос-
ті  судочинства  шляхом  оптимізації  розподілу  компетен-
ції судів щодо розгляду адміністративних справ. Адміні-
стративно-правова  реформа  ще  не  закінчена,  необхідно 
здійсненити  багато  доопрацювань  у  системі  адміністра-
тивного  судочинства України. Доцільно  внести  зміни  до 
ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України та 
поширити компетенцію окружних адміністративних судів 
на всі  спори у сфері публічно-правових відносин,  а міс-
цеві загальні суди, які досі належать до складу місцевих 
адміністративних судів, слід виключити зі складу системи 
адміністративного  судочинства. Водночас,  з  метою  врів-
новаження навантаження справ, які в такому разі припа-
датимуть на  одного  суддю окружного  адміністративного 
суду, та для покращення фізичної доступності громадян до 
місцевих адміністративних судів, пропонується додатково 
створити відповідні адміністративні суди в кожному місті 
країни і, у такий спосіб, запровадити справжню спеціалі-
зацію судів  (в т. ч.  і суддів) з розгляду адміністративних 
справ. Фінансовий же аспект, пов’язаний зі збільшенням 
кількості  адміністративних  судів  до  рівня  кожного міста 
країни, має бути питанням часу, а не бажанням влади «не 
погіршувати»  ступінь  свого впливу на  звичайних  грома-
дян, загальмувавши адміністративно-правову реформу на 
«зручному» для чиновників етапі.

Отже, дослідивши та розглянувши актуальні питання 
адміністративного судочинства в Україні, маємо підкрес-
лити таке:

– адміністративне судочинство диктується особливос-
тями  адміністративних  спорів.  Особливості  адміністра-
тивного  судочинства  зумовлюють  характерну  специфіку 
статусу його суб’єктів  і підходів до розв’язання питання 
про їхню участь у розгляді адміністративних справ;

–  під  адміністративним  судочинством  слід  розуміти 
врегульований  спеціальними  нормами  адміністративно-
процесуального характеру порядок діяльності адміністра-
тивних  судів  щодо  послідовного  розгляду  та  вирішення 
адміністративних спорів певної категорії;

– щодо забезпечення доступності правосуддя в адміні-
стративному судочинстві варто зауважити, що відмовити 
у відкритті провадження в адміністративній справі чи за-
крити провадження в такій справі можна лише на підста-
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вах, передбачених ст. ст. 109 і 157 КАС України. Перелік 
таких підстав є вичерпним, тому з інших підстав відмови-
ти в доступі до суду неможливо;

–  забезпечення доступності правосуддя в  адміністра-
тивному судочинстві свідчить про те, що відмовити у від-
критті провадження в адміністративній справі чи закрити 

провадження в такій справі можна лише згідно з підстава-
ми, передбаченими ст. ст. 109 та 157 КАС України. Варто 
зазначити, що перелік таких підстав є вичерпним. Отже, в 
інших випадках адміністративний суд, у разі відповіднос-
ті позовної заяви формі та змісту, зобов’язаний відкрити 
провадження у справі та розв’язати конфлікт.
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НОРМаТиВНО-ПРаВОВЕ ЗабЕЗПЕЧЕННя ОРгаНіВ Та ПіДРОЗДіліВ бЕЗПЕки 
ДОРОжНьОгО РУхУ Сил ОхОРОНи ПРаВОПОРяДкУ У РЕагУВаННі 

На кРиЗОВі СиТУаціЇ (ПРОблЕМи СУЧаСНОгО СТаНУ)

NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF UNITS OF THE ROAD SAFETY 
OF THE LEGAL PROTECTION SYSTEM IN REACTION AT THE CRISIS SITUATION 

(PROBLEMS OF THE MODERN STATE)

Полтавський Е.М.,
старший викладач кафедри експлуатації 

та ремонту автомобілів та бойових машин
Національна академія Національної гвардії України

Доведено актуальність дослідження з удосконалення нормативно-правового забезпечення органів і підрозділів безпеки дорожнього 
руху сил охорони правопорядку. Надано пропозиції з розроблення єдиної державної системи попередження, реагування та припинення 
кризових ситуацій. Обґрунтована необхідність розроблення міжвідомчих нормативно-правових актів із організації взаємодії органів і під-
розділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку.

Ключові слова: кризові ситуації, сили охорони правопорядку, органи та підрозділи безпеки дорожнього руху, нормативно-правове 
забезпечення.

Доказана актуальность исследования по совершенствованию нормативно-правового обеспечения органов и подразделений безо-
пасности дорожного движения сил охраны правопорядка. Поданы предложения по разработке единой государственной системы преду-
преждения, реагирования и прекращения кризисных ситуаций. Обоснована необходимость разработки межведомственных нормативно-
правовых актов по организации взаимодействия органов и подразделений безопасности дорожного движения сил охраны правопорядка.

Ключевые слова: кризисные ситуации, силы охраны правопорядка, органы и подразделения безопасности дорожного движения, 
нормативно-правовое обеспечение.

The relevance of the research on the improvement of the legal and regulatory provision of units of road safety of the law enforcement forces 
has been proved. The state of development of this problem is considered.

 The purpose of the article is to analyze the current state of the normative and legal provision of units of road safety of the forces of law en-
forcement in responding to crisis situations and providing appropriate practical recommendations for its improvement.

It was determined that the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the development of a unified state system of prevention, 
response, and termination of terrorist acts and minimization of their consequences is important in the normative-legal provision of law enforce-
ment forces in response to crisis situations. However, this system does not have a meaningful description of crisis situations regarding the 
probable threats to society and the state. In addition, such a single state system should take into account not only the threat of terrorist acts, but 
also crisis situations of different nature of occurrence. It is necessary to add to each level of threats the main provisions on the organization of 
interaction, as a whole, between the law enforcement authorities and their units of road safety.

It is established that today’s socio-political aggravation in the regions of the state and the state of fulfillment of military and combat tasks 
prove the necessity of developing a concept of public order protection and ensuring public safety by law enforcement forces in various conditions 
of the situation.

It is proved that the improvement of interagency interaction is ensured through the development of compatible theoretical and practical ex-
ercises. However, there is currently no legal basis for conducting ongoing exercises based on training units and institutions of law enforcement 
forces. Therefore, it is advisable to develop an interagency order for comprehensive tactical exercises.

The directions of further exploration are indicated. They will be aimed at studying the issues of the organization of interaction between units 
of road safety forces of law enforcement in crisis situations.

Key words: crisis situations, forces of law enforcement, units of road safety, regulatory and legal framework.
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В умовах анексії Криму та збройного конфлікту у дея-
ких районах Донецької та Луганської областей важливого 
значення набувають питання законодавчого забезпечення 
зміцнення  інститутів  виконавчої  влади,  нормативно-пра-
вового  забезпечення  реальної  та  ефективної  роботи  сил 
охорони правопорядку із захисту територіальної ціліснос-
ті України, конституційних прав і свобод громадян.

Третій  рік  у  державі  проводиться Антитерористична 
операція, яка щоденно потребує великих людських і мате-
ріальних витрат: близько 100 тисяч військовослужбовців 
Збройних сил, Національної гвардії, працівників Служби 
безпеки,  Державної  прикордонної  служби, Національної 
поліції, Міністерства з надзвичайних ситуацій виконують 
службово-бойові завдання з охорони та опору незаконним 
збройних формуванням на 460 км «лінії зіткнення».

Відновлення виробничих потужностей, створення вій-
ськових запасів, зміцнення кадрового апарату військових 
комісаріатів,  збройних сил, підрозділів сил охорони пра-
вопорядку тощо потребують великих матеріальних витрат 
від державного бюджету України.

Необхідно також зважати на втрати від недоотриманих 
податків і зборів з тимчасово непідконтрольних територій: 
Автономної республіки Крим і деяких регіонів Донецької 
та Луганської областей.

Транспортування  особового  складу,  техніки,  мате-
ріальних  запасів  із  різних  регіонів  держави  на  Схід  по-
ставило  нове  завдання  для  органів  і  підрозділів  безпеки 
дорожнього  руху  сил  охорони  правопорядку.  Не  менш 
проблематичними є питання перевезень поблизу та в зоні 
проведення антитерористичної операції у деяких районах 
Донецькій та Луганської областей. 

Додамо, що  практика  виникнення  кризових  ситуацій 
різноманітного  походження  за  часи  незалежності  Украї-
ни теж ставила надзвичайні завдання органам і підрозді-
лів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку. 
У цьому аспекті першочерговими були завдання з евакуа-
ції цивільного населення із зон виникнення кризових си-
туацій техногенного й екологічного походження.

За  таких  умов  питання  нормативно-правового  забез-
печення військових формувань і правоохоронних органів 
спеціального призначення набувають  великого  значення. 
Серед них особливе місце належить органам і підрозділам 
безпеки дорожнього руху у реагуванні на кризові ситуації.

У наукових працях останніх років питання норматив-
но-правових  засад регулювання службово-бойової діяль-
ності  сил  охорони  правопорядку  під  час  реагування  на 
кризові ситуації досліджували такі вчені: О.М. Бандурко, 
О.В.  Берест,  О.В.  Гуляк,  О.Ф.  Долженков,  Ю.В.  Дубко, 
А.В. Жбанчик, О.Г. Комісаров, О.Ю. Конєв, М.В. Корнієн-
ко, О.В. Кривенко, В.В. Крутов, С.О. Кузніченко, В.А. Лап-
тій, В.А. Ліпкан,  І.І. Мусієнко, О.В.Плетньов, М.Б. Саа-
кян,  М.П.  Стрельбицький,  В.А.  Сягровець,  О.О.  Труш, 
Х.П. Ярмакі, С.А. Яровий та інші.

Науковцями зроблений вагомий внесок у дослідження 
проблем службово-бойової діяльності сил охорони право-
порядку за умов кризових ситуацій, проте, у їхніх працях 
проаналізовані лише окремі питання реагування на кризо-
ві ситуації та майже не висвітлена службово-бойова діяль-
ність  органів  і  підрозділів  безпеки дорожнього руху  сил 
охорони правопорядку. 

Отже,  комплексного  дослідження  нормативно-право-
вого забезпечення органів і підрозділів безпеки дорожньо-
го руху сил охорони правопорядку у реагуванні на кризові 
ситуації,  а  саме,  виявлення проблем  сучасного  стану,  не 
проводилось, що й зумовило обрання такої теми та її ак-
туальність.

Метою  статті  є  аналіз  сучасного  стану  нормативно-
правового забезпечення органів і підрозділів безпеки до-
рожнього руху сил охорони правопорядку в реагуванні на 
кризові ситуації та надання відповідних практичних реко-
мендацій щодо його покращення.

У межах проблеми зміцнення апарату виконавчої вла-
ди,  підвищення  ефективності  роботи  військових  форму-
вань  і  правоохоронних  органів,  виникає  конфлікт  інтер-
есів громадянина та суспільства, тобто держави. Протягом 
останніх трьох років на території України виникали над-
звичайні  ситуації  соціального,  техногенного  та  воєнного 
характеру.  «Революція  гідності»,  захоплення  будинків 
державних  органів  управління,  правоохоронних  органів, 
збройний  конфлікт  усередині  держави,  техногенні  аварії 
на військових об’єктах у м. Балаклея Харківської області 
тощо  змушують  виконавчу  владу  ініціювати  законодавчі 
ініціативи для зміцнення її гілок з одночасним обмежен-
ням прав і свобод громадян.

Тому 25 грудня 2014 р. у Законі України «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про Раду національної безпе-
ки і оборони України» щодо вдосконалення координації і 
контролю у сфері національної безпеки і оборони» запро-
ваджено новий термін – «кризова ситуація», а саме: «<…> 
кризовою ситуацією вважається крайнє загострення про-
тиріч,  гостра дестабілізація становища в будь-якій сфері 
діяльності, регіоні, країні» [1]. 

Цей термін вживається також в основних концептуальних 
і стратегічних нормативно-правових актах, а саме: у Стратегії 
національної безпеки України [2], у Воєнній доктрині України 
[3], в Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України 
[4] та у Стратегічному оборонному бюлетені України [5]. Зга-
дані  документи ухвалені  рішеннями Ради національної  без-
пеки й оборони України, введені в дію указами Президента 
України та визначають головні напрями діяльності військових 
формувань і правоохоронних органів спеціального призначен-
ня щодо реагування на кризові ситуації.

Зважаючи на перебіг подій під час проведення антитеро-
ристичної операції у деяких районах Донецької та Луганської 
областей, не менш важливим у нормативно-правову забезпе-
ченні сил охорони правопорядку з реагування на кризові си-
туації є рішення щодо розроблення єдиної державної систе-
ми попередження, реагування та припинення терористичних 
актів  і мінімізації  їхніх наслідків [6], ухвалене на засіданні 
Ради  національної  безпеки  та  оборони України  18  лютого 
2015 р. Фактично ця система передбачає три рівні загрози: 

1) синій колір – підвищений; 
2) помаранчевий колір – високий; 
3) червоний колір – критичний. 
На  засіданні  були  поставлені  завдання  відповідним 

профільним  міністерствам  і  службам щодо  розроблення 
критеріїв  ідентифікації  рівнів  загроз,  системи оцінюван-
ня заходів, які будуть автоматично застосовуватися всіма 
суб’єктами виконавчої влади, системи територіальної обо-
рони та цивільного захисту.

За  рік  на  доповненння  рішення  Ради  національної 
безпеки  та  оборони  України  [7]  18  лютого  2016  р.  По-
становою Кабінету Міністрів України № 92 затверджено 
«Положення про єдину державну систему запобігання, ре-
агування і припинення терористичних актів та мінімізації 
їх наслідків». Залежно від наявної інформації про загрозу 
вчинення або вчинення терористичного акту п. 7 Постано-
ви встановлюються вже 4 рівні терористичних загроз [7]:

–  «сірий  (можлива  загроза)»  –  за  наявності  факторів 
(умов), що сприяють вчиненню терористичного акту;

–  «синій  (потенційна  загроза)»  –  за  наявності  інфор-
мації, що потребує підтвердження, про підготовку до вчи-
нення терористичного акту;

– «жовтий (імовірна загроза)» – за наявності достовір-
ної (підтвердженої) інформації про підготовку до вчинен-
ня терористичного акту;

– «червоний (реальна загроза)» – у разі вчинення теро-
ристичного акту.

Завданнями єдиної державної системи є:
1)  запобігання  терористичній  діяльності,  також  за-

безпечення своєчасності виявлення та усунення причин і 
умов, що сприяють вчиненню терористичних актів;



104

№ 4/2017
♦

2)  інформування населення про  рівні  загроз  вчинення 
або вчинення терористичного акту;

3)  гарантування  безпеки  об’єктів  можливих  терорис-
тичних  посягань,  до  яких  належать:  об’єкти,  щодо  яких 
здійснюється державна охорона; важливі державні об’єкти; 
об’єкти підвищеної  небезпеки;  об’єкти  єдиної  транспорт-
ної  системи  України;  особливо  важливі  об’єкти  електро-
енергетики;  закордонні  дипломатичні  установи,  консуль-
ські та інші представництва іноземних держав на території 
України; установи кримінально-виконавчої системи; місця 
масового перебування людей.

Однак, єдина державна система запобігання, реагуван-
ня і припинення терористичних актів і мінімізації їхніх на-
слідків не має змістовного опису кризових ситуацій щодо 
ймовірних загроз суспільству та державі. Також додамо, що 
подібна єдина державна система повинна брати до уваги не 
тільки загрози вчинення терористичних актів, а й кризові 
ситуації різної природи виникнення. Відповідно до зазна-
чених чотирьох рівнів загроз, органи та підрозділи безпе-
ки дорожнього руху виконують службово-бойові завдання. 
Тому  для  вдосконалення  реагування  на  кризові  ситуації 
необхідно визначити ролі та місця кожного органу і підроз-
ділу за кожним рівнем загроз.

До органів  і підрозділів безпеки дорожнього руху сил 
охорони правопорядку належать: патрульна поліція Украї-
ни, військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової 
служби правопорядку у Збройних Силах України, служба 
безпеки дорожнього руху Державної прикордонної служби 
України та служба безпеки дорожнього руху Національної 
гвардії України. За статистикою виникнення кризових си-
туацій в Україні, організація міжвідомчої взаємодії вищез-
гаданих  органів  і  підрозділів  безпеки  дорожнього  руху  є 
малоефективною через відсутність відповідного правового 
забезпечення.  Тому,  на  наш  погляд,  до  єдиної  державної 
системи  запобігання,  реагування  і  припинення  кризових 
ситуацій, що пропонується, доречно додати основні поло-
ження з організації взаємодії за чотирма рівнями загроз як в 
цілому між силами охорони правопорядку, так і між їхніми 
органами та підрозділами безпеки дорожнього руху. 

Одним з  головних шляхів удосконалення нормативно-
правового забезпечення органів та підрозділів дорожнього 
руху сил охорони правопорядку в умовах кризових ситуа-
цій є розроблення нових і вдосконалення чинних міжвідом-
чих нормативно-правових актів щодо організації взаємодії 
за різними сценаріями діяльності. З цією метою доцільним 
є  застосування  сценарного  підходу,  щоб  розробити  най-
більш вірогідні сценарії розвитку ситуацій за надзвичайних 
обставин і визначити основні заходи з організації взаємо-
дії та виконання спільних дій. Проаналізувавши сучасний 
стану міжвідомчої взаємодії сил охорони правопорядку та 
їхніх органів  і підрозділів безпеки дорожнього руху, мона 
дійти висновку, що наразі відсутні формалізовані зразки до-
кументів взаємодії, прийнятні для всіх сил охорони право-
порядку. 

Такі  нормативно-правові  акти  мають  відпрацьо- 
вуватись:

– на етапі організації взаємодії (плани взаємодії, планові 
таблиці взаємодії); 

–  на  етапі  її  підтримання  (документи  з  узгодження  й 
уточнення взаємодії). 

Зазначені  акти  взаємодії  повинні  реалізовуватись  у 
районах  зосередження  сил  охорони  правопорядку  безпо-
середньо перед  їхнім  розгортанням  і  початком  виконання 
службово-бойових завдань у призначеному районі.

Сьогоднішнє суспільно-політичне загострення в регіо-
нах держави та стан виконання службово-бойових завдань 
доводять необхідність розроблення концепції охорони гро-
мадського  (публічного)  порядку  та  забезпечення  громад-
ської (публічної) безпеки силами охорони правопорядку за 
будь-якої ситуації. У концепції доречно визначити засади, 
принципи, завдання, організаційні форми, форми та спосо-

би застосування, напрямки і методи взаємодії сил охорони 
правопорядку та їхніх органів і підрозділів безпеки дорож-
нього руху на всіх рівнях управління, з метою охорони гро-
мадського  (публічного)  порядку  та  гарантування  громад-
ської (публічної) безпеки за будь-якої обстановки.

Удосконалення  міжвідомчої  взаємодії  забезпечується 
шляхом  відпрацювання  сумісних  теоретичних  і  практич-
них  навчань.  Однак,  наразі  відсутня  нормативно-правова 
база для постійного проведення регулярних навчань на базі 
навчальних  частин  і  закладів  сил  охорони  правопорядку. 
Тому доцільно розробити міжвідомчий наказ для проведен-
ня комплексних тактико-спеціальних навчань, в якому ви-
значити такі загальноприйняті елементи: підготовка адміні-
страції, посередницького апарату й інших груп; підготовка 
району та навчальної матеріально-технічної бази навчань; 
планування навчань;  підготовка  сил  (органів  управління), 
що залучаються до навчання; розіграш дій сил; закінчення 
розіграшу дій і повернення у пункти постійної дислокації.

Зважаючи  на  все  вищезазначене,  можна  дійти  таких  
висновків:

  1.  За  умов  анексії Криму,  збройного  конфлікту  в До-
нецькій і Луганській областях та інших кризових ситуацій 
різної  природи  виникнення  великого  значення  набувають 
питання законодавчого забезпечення зміцнення  інститутів 
виконавчої влади, нормативно-правового забезпечення ре-
альної  та  ефективної роботи сил охорони правопорядку  з 
захисту територіальної цілісності України, конституційних 
прав  і  свобод  громадян.  За  таких  обставин  питання  нор-
мативно-правового  забезпечення  військових  формувань  і 
правоохоронних органів спеціального призначення та їхніх 
органів та підрозділів безпеки дорожнього руху набувають 
особливого значення.

 2. Практика кризових ситуацій різної природи виник-
нення спонукала виконавчу владу запровадити законодав-
чі ініціативи для зміцнення гілок виконавчої влади, іноді з 
обмеженням прав і свобод громадян. Тому введений новий 
термін «кризова ситуація», який також вживається в голо-
вних концептуальних і стратегічних нормативно-правових 
актах, що визначають ключові напрями діяльності військо-
вих формувань і правоохоронних органів спеціального при-
значення щодо реагування на кризові ситуації.

  3. Важливим у  нормативно-правову  забезпеченні  сил 
охорони правопорядку  з  реагування на  кризові  ситуації  є 
рішення щодо розроблення єдиної державної системи по-
передження,  реагування  та  припинення  терористичних 
актів  і  мінімізації  їх  наслідків.  Однак  ця  система  не  має 
змістовного опису кризових ситуацій щодо ймовірних за-
гроз суспільству і державі. До того ж, така єдина держав-
на система повинна зважати не тільки на загрози вчинення 
терористичних актів, а і на кризові ситуації різної природи 
виникнення.  Необхідно  визначити  правила  взаємодії  сил 
охорони правопорядку та їхніх органів і підрозділів безпе-
ки дорожнього руху під час будь-яких ситуацій за різними 
рівнями загроз.

 4. Сучасне суспільно-політичне загострення в регіонах 
держави та стан виконання службово-бойових завдань до-
водять  необхідність  розроблення  концепції  охорони  гро-
мадського (публічного) порядку і забезпечення громадської 
(публічної) безпеки силами охорони правопорядку за будь-
яких обставин.

 5. Удосконалення міжвідомчої взаємодії забезпечуєть-
ся шляхом здійснення спільних теоретичних і практичних 
навчань. Однак,  наразі  відсутня  нормативно-правова  база 
для постійного проведення регулярних навчань на базі на-
вчальних частин і закладів сил охорони правопорядку. Тому 
доцільно  розробити  міжвідомчий  наказ  для  проведення 
комплексних тактико-спеціальних навчань.

 6. Подальші розвідки будуть спрямовані на досліджен-
ня питань організації взаємодії органів і підрозділів безпе-
ки  дорожнього  руху  сил  охорони  правопорядку  в  умовах 
кризових ситуацій.
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ВикОРиСТаННя СУЧаСНих ЗаСОбіВ кОМУНікаціЇ 
ДЕРжаВНОЇ фіСкальНОЇ СлУжби УкРаЇНи Та СУСПільСТВа 

як ДіЄВий МЕхаНіЗМ іНфОРМУВаННя гРОМаДяН

USING OF MODERN MEANS OF COMMUNICATION BETWEEN SFS OF UKRAINE 
AND SOCIETY AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR INFORMING CITIZENS
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молодший науковий співробітник відділу дослідження 
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науковий співробітник відділу дослідження 
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Науково-дослідного інституту фіскальної політики
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Досліджено стан і перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів державної влади як важ-
ливої передумови формування відкритого та прозорого діалогу інститутів влади під час взаємодії з громадськістю, а також дієвий меха-
нізм інформування про їхню діяльність. На прикладі Державної фіскальної служби України охарактеризовано ефективність використання 
органами публічної влади інноваційних методів комунікативної діяльності під час побудови взаємовідносин держави та суспільства, 
підвищення ефективності функціонування органів публічної влади, підтримки їх єдності. Розглянуто способи використання органами 
Державної фіскальної служби України соціальних мереж як дієвого механізму взаємодії з громадянами, висвітлення їх діяльності. 

Ключові слова: інформування громадян, соціальні мережі, митниця, звернення, запит.

Исследовано состояние и перспективы использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 
государственной власти как важной предпосылки формирования открытого и прозрачного диалога институтов власти при их взаимо-
действии с общественностью, а также действенный механизм информирования об их деятельности. На примере Государственной 
фискальной службы Украины охарактеризованы эффективность использования органами публичной власти инновационных методов 
коммуникативной деятельности при построении взаимоотношений государства и общества, повышение эффективности функциониро-
вания органов публичной власти, поддержки их единства. Рассмотрены способы использования органами Государственной фискальной 
службы Украины социальных сетей в качестве эффективного механизма взаимодействия с гражданами, освещения их деятельности.

Ключевые слова: информирование граждан, социальные сети, таможня, обращение, запрос.

The state and prospects of the use of information and communication technologies in the activities of public authorities as an important pre-
requisite for the formation of an open and transparent dialogue of institutions of power in their interaction with the public, as well as an effective 
mechanism for informing about their activities are investigated. On the example of the SFS of Ukraine, the effectiveness of using innovative meth-
ods of communicative activity by the public authorities in the construction of relations between the state and society, increasing the effectiveness 
of the functioning of public authorities, and supporting their unity are characterized. The ways of using social networks as an effective mechanism 
of interaction with citizens, coverage of their activities are shown.

Key words: informing citizens, social networks, customs, appeal, request.
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Стрімкий  розвиток  суспільних  відносин,  особливо 
пов’язаних із міжнародною торгівлею, став одним із чин-
ників, який впливає на потребу громадян в отриманні лег-
кодоступної і чітко структурованої інформації щодо митних 
правил і митного законодавства. Саме інформування й обі-
знаність  громадян  можуть  стати  каталізатором  на  шляху 
до стабілізації  та ефективного розвитку митно-податкової 
політики в Україні. Світові умови розвитку фінансово-еко-
номічних відносин зважають на особливості співпраці фіс-
кальних органів з платниками податків для мінімізації де-
фіцитних явищ у бюджетній політиці та підвищення рівня 
життя населення. Більшість розвинених країн, які акценту-
ють зусилля на розвитку консультаційних послуг із питань 
фінансів, митної справи й оподаткування, підсилюють за-
гальний ефект у системі накопичення бюджетних ресурсів 
для виконання поставлених перед країною завдань і змен-
шують імовірності прояву ризикових факторів [1].

Використання  державою  новітніх  технологій  дозво-
ляє  розвивати  й  удосконалювати  власні  можливості  та 
функцій. Активне  впровадження  в  політику  інформацій-
но-комунікативних  інновацій  сприяє  демократизації  сус-
пільства,  трансформації  колишніх  уявлень,  установок, 
стереотипів  людей,  внаслідок  чого  змінюються  багато 
форм поведінки, відносин між політичними  інститутами 
й індивідами, а також прискорюється процес становлення 
громадянського суспільства, у якому головним є принцип 
верховенства права як засобу, що забезпечує захист люди-
ни як вищої цінності.

Саме тому інформаційну політику Державної фіскаль-
ної служби України (далі – ДФС України) орієнтовано на 
відкритість, аналітичність, оперативність, пропаганду по-
даткової та митної культури, побудову партнерських від-
носин  із  громадськістю  та  засобами масової  інформації, 
європейські принципи й індивідуальний підхід у роботі з 
платниками податків.

Важливо  зазначити,  що  надання  митними  органами 
послуг  з  інформування  та  консультування  передбачаєть-
ся гл. 3 Митного кодексу України [2]. В Україні фіскальні 
органи інформують зацікавлених осіб про митні правила у 
встановленому законодавством порядку. Консультації на-
даються митницями на безоплатній основі за місцем роз-
ташування підприємств (за місцем проживання або тимча-
сового перебування громадян), або фіскальними органами 
(в усній, письмовій або, за бажанням зацікавленої особи, 
в електронній формі). Консультації надаються у строк, що 
не  перевищує  30  календарних  днів,  наступних  за  днем 
отримання відповідного звернення.

Широке  застосування  інформативно-комунікативних 
технологій (далі – ІКТ) у державному управлінні впливає 
на формування нового рівня й якості комунікативного об-
міну  за  технологіями  «онлайн»  і  «електронного  уряду», 
взаємодії  між  органами  державної  влади  та  управління, 
громадянами  та  бізнесом.  Кардинально  та  динамічно 
трансформуються  способи,  методи  та  форми  такої  вза-
ємодії,  що  якісно  видозмінюють  не  тільки  всю  систему 
державного  управління,  але  й  розуміння  самої  сутності 
державної політики у сфері інформаційних технологій, а 
також підходів до її формування.

Сучасний вектор розвитку України, тотожний світово-
му, передбачає її поступовий перехід від індустріального 
суспільства  до  інформаційного,  у  якому  наукове  знання 
й  інформація стають визначальними чинниками суспіль-
ного  життя.  Поряд  із  загальною  тенденцією  зростання 
ролі інформації, все більшого значення для повсякденно-
го  життя  громадян  набуває  інформація, що  створюється 
Кабінетом Міністрів України та центральними органами 
виконавчої влади. На основі  ІКТ поступово відбувається 
еволюція напрямів і форм роботи з інформацією в держав-
ному управлінні.

За умов інформатизації державного управління та по-
будови  інформаційного  суспільства  в Україні  є  підстави 

для надання  їхній  інформаційній діяльності статусу спе-
цифічної, постійної  та цільової функції, що має  свої на-
прями, принципи, методи і засоби реалізації, а також не-
обхідну  інфраструктуру  та  нормативно-правову  базу.  Як 
функція  вона  виконує  завдання  інформаційного  забезпе-
чення функціональної  діяльності  органу  виконавчої  вла-
ди, масового інформування населення з питань значущої 
для нього соціально-політичної, економічної та інших ви-
дів інформації, інформаційної взаємодії між органами вла-
ди, а також їхньої інформаційної взаємодії з громадянами, 
організаціями й інститутами громадянського суспільства, 
надання їм послуг електронним способом.

Поряд із інформаційним забезпеченням власної функ-
ціональної діяльності центральними органами виконавчої 
влади, яка домінувала раніше, у сфері державного управ-
ління розвивається масова інформаційна діяльність, інди-
відуальні форми електронного спілкування з громадянами 
й  організаціями,  система  надання  послуг  електронним 
способом тощо.

Публічна політика забезпечує відкритість і прозорість 
дій  влади  та  можливість  громадян  впливати  на  процеси 
розробки і впровадження державних рішень. Найважливі-
шою умовою існування демократії є публічність політики, 
тобто гласність і відкритість будь-якої політичної дії. Гро-
мадяни мають право  знати про дії  та наміри політичних 
сил, органів державної влади. Вони повинні впливати на 
процеси створення і реалізації законів, якість роботи дер-
жавного апарату, рівень освіченості та громадянської са-
мосвідомості політиків, які приймають політичні рішення 
[3, с. 90–96].

Зокрема, публічна політика за сучасних умов – це фор-
ма політичного процесу, який реалізується у публічному 
просторі,  підтримується  інформаційно-комунікаційними 
та іншими видами ресурсів, представлений цілісним комп-
лексом  вертикальних  і  горизонтальних  взаємодій  його 
учасників. Публічна політика стає специфічною формою 
комунікації суб’єктів політичного процесу, яка дає змогу 
активізувати  участь  громадян  у  формуванні,  виробленні 
та реалізації політичного курсу. Варто зазначити, що пу-
блічна політика – це особливий вид комунікації, який не є 
сферою боротьби за завоювання влади [4].

Встановлення зворотного зв’язку з громадськістю, пу-
блічного діалогу, партнерських стосунків органів держав-
ної влади й інститутів громадянського суспільства, підви-
щення  ефективності  механізму  залучення  громадськості 
до розроблення та реалізації державної політики – питан-
ня першочергової ваги, від яких залежатимуть усі подаль-
ші дії влади [5].

За загальним правилом, оприлюднення в мережі Інтер-
нет  інформації  про  діяльність  органів  виконавчої  влади 
здійснюється органами державної влади на власних веб-
сайтах.

Так, офіційний веб-портал ДФС України (http://sfs.gov.
ua/) функціонує відповідно до наказу Міністерства дохо-
дів України від 27 червня 2013 р. № 197 «Про підтримку в 
актуальному стані офіційного веб-порталу Мідндоходів» 
та є одним із ключових елементів інформаційної взаємодії 
відомства і громадян. Портал забезпечує доступ широкої 
громадськості до офіційної інформації онлайн, базової ін-
формації про діяльність центрального виконавчого органу 
та процес прийняття рішень на центральному і регіональ-
ному рівні. Офіційний веб-портал ДФС України об’єднав 
у собі 27 субсайтів територіальних органів ДФС України 
та субсайт Міжрегіонального головного управління ДФС 
України – Центрального офісу з обслуговування великих 
платників. Відповідно до згаданого наказу, митниці втра-
тили можливість самостійно оновлювати інформацію без 
погодження із ДФС України.

Висвітлені  на  сайті  новини,  контактна  інформація, 
документи  для  роботи,  електронні  звернення  громадян, 
інформація про цільові програми та демонстрація резуль-
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татів роботи покликані забезпечити доступність до інфор-
мації  про  діяльність  всіх  органів  Державної  фіскальної 
служби України.

Крім  того,  на  офіційному  веб-порталі  ДФС  України 
розміщено  чимало  електронних  сервісів,  за  допомогою 
яких можна знайти корисну інформацію, зокрема: «Елек-
тронний кабінет платника податків»; «Дані Реєстру плат-
ників податку на додану вартість»; «Митна статистика»; 
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»; «Загально-
доступний  інформаційно-довідковий  ресурс»;  «Анулю-
вання  реєстрації  платників  податку  на  додану  вартість»; 
«Антикорупційний  сервіс  «Пульс»»;  «Декларування 
онлайн»; «Реєстр платників єдиного податку»; «Перевір-
ка  свідоцтва  платника  єдиного  податку»;  «Акредитова-
ний центр сертифікації ключів»; «Електронна звітність»; 
«Електронна митниця»; «Реєстр страхувальників»; «Дані 
про взяття на облік платників податків». 

Особливістю  сайту  є  те, що  вся  наявна  на  ньому  ін-
формація згрупована для окремих спільнот користувачів, 
а саме: для фізичних осіб, юридичних осіб, самозайнятих 
осіб  і  великих  платників  податків.  Також  громадяни  ін-
формуються щодо  пропуску  товарів,  які  переміщуються 
через митний кордон України.

Веб-портал ДФС України у відповідних інформблоках 
надає вичерпну  інформацію про митні правила та митне 
законодавство, що може зацікавити громадян під час пере-
тину митного кордону.

Зважаючи на зростання суспільних потреб, пов’язаних 
із включенням у процес інформатизації все більшої кіль-
кості громадян України, як зазначалось раніше, спочатку 
в економічній, а потім і в інших сферах суспільної діяль-
ності,  розвивається  система  інформаційних  комунікацій, 
передусім,  електронних,  і  серед них  –  соціальні мережі. 
У національному інформаційному просторі поширюється 
суспільна активність не тільки у сфері пошуку та викорис-
тання потрібної для розвитку суспільства інформації, але 
й активізується процес виробництва нових інформаційних 
ресурсів, що використовуються для різних форм приват-
ного  спілкування,  дозвільного  й  іншого  призначення  і, 
водночас, різної якості виготовлення.

Застосування  в  діяльності  органів  державної  влади 
соціальних мереж дозволяє вирішити декілька важливих 
комунікаційних завдань:

–  інформування населення про види діяльності орга-
ну державної влади, деталізування окремих аспектів його 
роботи;

– отримання зворотного зв’язку від громадян;
–  виявлення  нагальних  проблем  у  діяльності  органу 

державної влади;
– забезпечення інтеграції громадян у діяльність органу 

державної влади;
– підтримка у громадян довіри, позитивного ставлення 

до органу державної влади.
Крім веб-порталу Державна фіскальна служба Украї-

ни використовує три основні соціальні мережі: Facebook, 
Twitter  та YouTube.  Головними  перевагами  такого  виду 
комунікацій із громадськістю є можливість оперативного 
висвітлення  важливих подій  з  «перших  вуст»  і  від  екс-
пертів. 

Сторінка  Державної  фіскальної  служби  України  у 
Facebook.  (https://www.facebook.com/SFSofUkraine)  ство-
рена 3 вересня 2014 р. На сторінку підписано 15 500 ко-
ристувачів мережі [6].

Завдяки  високому  рівневі  захищеності  та  популяр-
ності серед різновікових категорій населення, Facebook є 
платформою для передачі  інформації широкому колу ко-
ристувачів мережі, а також надає можливість зворотного 
зв’язку.

Слід зазначити, що інформація на сторінці у соціаль-
ній мережі, дублюється на сайті ДФС України. Водночас, 
сторінка у соціальній мережі надає можливість інтернет-

користувачам отримувати доступ до відеоновин про події 
в  галузі  державної  політики  з  питань  державної  митної 
справи.

Група  в  соціальні мережі дозволяє  громадянам отри-
мати актуальну інформацію про заходи, що відбуваються 
в державі за участі представників органів ДФС України.

Новини  у  групі  подаються  з фотоматеріалом, що  до-
зволяє більш широко відтворити обставини, про які йдеть-
ся в тій чи іншій статті

Канал  Державної  фіскальної  служби  України  на 
Youtube.  (https://www.youtube.com/user/SFSofUkraine/
featured) зареєстрований 23 вересня 2014 р. Кількість під-
писувачів: 564. Загальна кількість переглядів за час існу-
вання каналу: 200 196 [7].

Канал  дозволяє  спостерігати  заходи,  в  яких  беруть 
участь  представники  ДФС  України,  зокрема:  прес-
конференції, брифінги, інтерв’ю, офіційні заходи, телеві-
зійні сюжети, оперативну зйомку.

До  того ж,  користувачі  дістали  можливість  наглядно 
ознайомитись  із  новинами  законодавства  та  правилами 
користування сервісами ДФС України завдяки:

– відеороликам із відеоінструкціями;
– відеороликам із роз’ясненнями уповноважених пред-

ставників  органів  ДФС  України  чинного  законодавства 
держави.

Проте необхідно наголосити, що низька оперативність 
оновлення відповідного контенту  гальмує процес  інфор-
мування громадян про події, що відбуваються в органі ви-
конавчої влади.

Офіційне Twitter-представництво Державної  фіскаль-
ної  служби  України  (https://twitter.com/SFSofUkraine) 
зареєстоване  в  липні  2011  р.  За  час  існування  за  допо-
могою  сервісу  поширено  2  624  повідомлення.  Twitter-
представництво має близько 11 900 підписувачів [8].

Зазначена мережа має певні обмеження щодо кількості 
тексту в повідомлені, тому тут часто використовують по-
силання та зображення, що є креолізованим текстом.

З  метою  забезпечення  суспільства  своєчасною,  до-
стовірною  і  повною  довідковою  інформацією  створено 
загальнодоступний  інформаційно-довідковий  ресурс 
(далі – ЗІР). ЗІР створено в межах Електронного Уряду з 
урахуванням тенденцій розвитку інформаційних техноло-
гій  у  сфері  побудови  веб-ресурсів.  Він  розглядається  як 
інтегрований  в  інформаційне  середовище  органів  ДФС 
України  ресурс,  завдяки  якому  всі  напрямки  діяльності 
Державної фіскальної служби України, як внутрішні так і 
зовнішні, а також усі відповідні процеси інформаційно-до-
відкових ресурсів підтримуються та забезпечуються спе-
ціальними  інформаційно-комп’ютерними  технологіями. 
Робота ЗІРу спрямована на забезпечення суспільства сво-
єчасною, достовірною і повною довідковою інформацією. 
Інформаційне  наповнення  ЗІРу  здійснюється  на  підставі 
функціональних повноважень ДФС України,  з  урахуван-
ням результатів всебічного аналізу інформації про потре-
би клієнтів, які звертаються до Контакт-центру (щорічно 
понад 1 млн. звернень), та з метою мінімізації витрат часу 
представників бізнесу на спілкування з державою [9].

Для зручного використання громадянами ЗІР розподі-
лено  за розділами.  Інформація на цьому сервісі оновлю-
ється щоденно  та  містить  запитання-відповіді,  письмові 
консультації, нормативні документи й інформаційні мате-
ріали з питань оподаткування, митної справи й іншого за-
конодавства, додержання якого уповноважені органи ДФС 
України.

За допомогою цього ресурсу громадяни в змозі опера-
тивно, в будь-який час і у зручній формі ознайомитись:

– з відповідями на запитання, зокрема такими, які най-
частіше цікавлять  суб’єктів  господарювання  та  громадя-
ни, що  звертаються  до ДФС України,  у  розділах  «Акту-
альні  запитання»,  «Запитання-відповіді  з  Бази  знань»  і 
«Письмові консультації»;
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– з нормативно-правовими, розпорядчими документа-
ми й іншою довідковою інформацією, термінами подання 
звітності  та  сплати податків  і  зборів у розділах «Норма-
тивні  та  інформаційні  документи»,  «Останні  зміни  в  за-
конодавстві», «Необхідно знати».

До того ж, розділ «Інтерактивна мапа» дозволяє корис-
туватися можливістю покрокового пошуку  інформації  за 
напрямами «Митна справа», «Єдиний соціальний внесок» 
і «Прибутковий податок на доходи фізичних осіб» [10].

Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності 
митниць ДФС України, реалізації прав кожного на доступ 
до публічної інформації, надання інформації за запитами, 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 № 2939–VI, кожен громадя-
нин або юридична особа має право на надання запиту на 
отримання публічної інформації.

Контакти  для  надання  запиту  відображені  на  суб-
сайтах Головного управління ДФС України за областями 
офіційного веб-порталу ДФС України.

Прозорість  і  відкритість  органів  державної  влади  в 
реалізації публічної політики, зокрема, її інформаційний 
аспект,  є  важливим  чинником  розвитку  процесів  демо-
кратизації  держави  та  суспільства,  становлення  грома-
дянського суспільства, запорукою утвердження в Україні 
демократичних норм і правил щодо відносин між грома-
дянами, їхніми об’єднаннями й органами державної вла-
ди. Поступова трансформація системи владних відносин 
в Україні вимагає запровадження нових стандартів, ста-
новлення нової культури взаємовідносин між владою та 
суспільством.

Забезпечення  принципів  прозорості  та  відкритості 
органів  державної  влади  в  реалізації  публічної  політи-
ки  є  важливою запорукою демократизації  суспільства  та 
держави. Саме прозорість і відкритість органів державної 
влади в реалізації публічної політики,  її  здатність,  спро-
можність  і  готовність  до  діалогу  з  різними  суспільними 
силами, значною мірою визначають внутрішньополітичну 
ситуацію, впливають на процеси консолідації суспільства.
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ДОСТУПНіСТь МЕДиЧНОЇ ДОПОМОги

ACCESSIBILITY OF HEALTH CARE
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доцент кафедри адміністративного права
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена актуальним питанням доступності медичної допомоги. У статті автором аналізуються визначення медичної до-
помоги, доступності медичної допомоги в науковій літературі та нормативно-правових актах. Робиться висновок, що складовими еле-
ментами доступності медичної допомоги є правові, організаційні, економічні та інформаційні складники. Розглядається їх змістовне 
наповнення.

Ключові слова: медична допомога, медична послуга, доступність медичної допомоги, право на медичну допомогу.

Статья посвящена актуальным вопросам доступности медицинской помощи. В статье автором анализируются определения меди-
цинской помощи, доступности медицинской помощи в научной литературе и нормативно-правовых актах. Делается вывод о том, что 
элементами доступности медицинской помощи выступают правовые, организационные, экономические и информационные составляю-
щие. Рассматривается их содержательное наполнение.

Ключевые слова: медицинская помощь, медицинская услуга, доступность медицинской помощи, право на медицинскую помощь.

The article is sanctified to the pressing questions of accessibility of health care. In the article the author analyzes the definitions of health care, 
accessibility of health care in the scientific literature and legislation. It is concluded that legal, organizational, economic and information compo-
nents are the constituent elements of access to health care. The legal component is that the accessibility of health care is a principle of a social 
state, and the right to health is in the state law and is provided with appropriate guarantees. The organizational component of the availability of 
medical care is a sufficient number of diverse medical institution of state, community ownership and private property and medical staff with certain 
specializations. The economic component of the accessibility of health care is the duty of the state to ensure and create equal opportunities for 
all citizens to receive medical care, regardless of financial situation. The information component of the accessibility of health care is inform the 
public about health, treatments, diagnosis and disease prevention.

Drawn conclusion, that today in modern legal science accessibility of health care should be considered as: consolidating the right to health 
and health care at the legislation; organization of the provision of health care on the principle of proximity to the place of residence, place of work 
or study; availability of the necessary number of medical workers with the appropriate level of qualification; ensuring the right to choose a medical 
organization and a doctor; provision citizens to guaranteed free health care to the extent established by law; inform the public about health and 
health care.

The accessibility of health care is both a human right of health, and the principle of providing health care, and the foundations for the func-
tioning of democracy, social, law-based State. 

Key words: health care, medical service, accessibility to health care, right to health.

У  відповідності  з  Конституцією  України,  людина,  її 
життя і здоров’я є найвищою соціальною цінністю, кож-
на людина має невід’ємне право на життя  і право на за-
хист свого життя та здоров’я, у т. ч. на охорону здоров’я 
та медичну допомогу. Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна–2020»  визначає  реформу  охорони  здоров’я  одним  із 
пріоритетних  напрямів  державної  політики,  метою  якої 
є  кардинальне  та  комплексне  реформування  цієї  сфери, 
спрямоване на створення системи охорони здоров’я, орі-
єнтованої  на  пацієнта,  спроможної  забезпечити медичне 
обслуговування всіх  громадян України на рівні розвину-
тих європейських держав [1].

Вітчизняними дослідниками як медичної науки, так  і 
юриспруденції,  останнім  часом  накопичено  значний  до-
свід  щодо  державного  регулювання  організації  надан-
ня  доступної  і  якісної  медичної  допомоги  населенню. 
Проблемам  забезпечення  прав  людини  у  сфері  охорони 
здоров’я,  у  т.  ч.  забезпечення  доступності  медичної  до-
помоги,  в  тій  чи  іншій мірі  присвячені  праці  таких  вче-
них, як: З. Гладун, Д. Карамишев, М. Малеїна, В. Рудий, 
І. Сенюта, С. Стеценко. Проте, незважаючи на наукову та 
практичну цінність опублікованих праць, основні питання 
визначення доступності медичної допомоги залишаються 
невирішеними.  Не  дивлячись  на широкий  спектр  дослі-
джень у цьому напрямку та впроваджувані пілотні проек-
ти у сфері охорони здоров’я, слід погодитися, що в Україні 
існують значні проблеми саме із забезпеченням доступної 
медичної допомоги. Серед найбільш очевидних проблем у 
цій сфері можна виділити: нерівність у доступі до медич-
ної допомоги різних верств населення; низька якість ме-
дичного обслуговування; не дивлячись на конституційне 
закріплення надання у державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я безоплатної медичної допомоги, є необ-
хідність оплачувати медичні послуги з особистих коштів 
громадян  тощо.  Тому  подальшого  вивчення  потребують 
питання  законодавчого  закріплення  та  забезпечення  до-
ступності  медичної  допомоги,  визначення  її  складових 
елементів. 

Мета  статті  полягає  у  сприянні  виробленню  єдиного 
понятійного апарату як у науці, так і в нормативно-право-
вих актах, щодо визначення медичної допомоги та  її до-
ступності. 

Проблеми  реформування  сфери  охорони  здоров’я  та 
забезпечення  рівного  доступу  громадян  до  медичного 
обслуговування  неодноразово  ставали  предметом  обго-
ворень не  тільки на  рівні  державних  органів,  але  й  гро-
мадськості.  Забезпечення  доступності  медичної  допомо-
ги є основною характеристикою, що визначає діяльність 
держави в цілому, та системи охорони здоров’я зокрема, 
а поліпшення якості та доступності надання медичної до-
помоги населенню виступає першочерговим завданням не 
лише вітчизняних органів публічної влади,  але й міжна-
родної  спільноти.  Так,  Амстердамська  декларація  Євро-
пейського бюро ВООЗ у  сфері прав пацієнтів  визначила 
доступність і якість медичних послуг як основні соціальні 
права громадян, які мають максимально реалізувати євро-
пейські держави у своїх системах охорони здоров’я [2]. 

У науковій літературі існує багато визначень «медич-
на  допомога»  та  «медична  послуга»,  але  відсутнє  їх  за-
гальноприйнятне  тлумачення.  Так,  більшість  визначень 
медичної допомоги зводиться до розуміння її як певного 
виду діяльності медичних працівників чи лікувально-про-
філактичних заходів. А під медичною послугою розуміють 
будь-який вид кваліфікованих медичних дій, спрямованих 
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на лікування і профілактику при захворюваннях, пологах 
та  інших випадках,  або окремі  заходи  і процедури щодо 
охорони здоров’я. 

Конституційний Суд України також у своєму Рішенні 
зазначив, що  дефініції  зазначених  понять  і  термінів,  на-
ведені науковцями і практиками, різноманітні і збігаються 
лише в окремих частинах чи елементах [3]. Зміст поняття 
«медична допомога» було з’ясовано Конституційним Су-
дом України у зазначеному Рішенні шляхом як його гра-
матичного аналізу, так і дослідження правових актів. Було 
встановлено,  що  у  лінгвістичному  аспекті  слово  «допо-
мога» означає сприяння, підтримку (фізичну, матеріальну, 
моральну тощо) в чому-небудь; захист кого-небудь, поря-
тунок у біді; робити певний вплив, що дає потрібні наслід-
ки, приносить полегшення, користь, у т. ч. і виліковувати; 
дію,  скеровану на підтримку  (реалізацію чиїх-небудь  за-
питів або потреб у чому-небудь) за певних обставин. 

Що стосується терміну «медична допомога», то в зако-
нодавстві під нею розуміють вид діяльності, який включає 
комплекс  заходів,  спрямованих на оздоровлення  та ліку-
вання пацієнтів у стані, що на момент її надання загрожує 
життю, здоров’ю і працездатності та здійснюється профе-
сійно підготовленими працівниками, які мають на це пра-
во відповідно до законодавства [4]. Згідно зі ст. 3 Основ 
законодавства України про охорону здоров’я (далі – Осно-
ви), медична допомога визначається як діяльність профе-
сійно  підготовлених  медичних  працівників,  спрямована 
на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у 
зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічни-
ми станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами [5]. 
Як бачимо, перше визначення пов’язує допомогу виключ-
но  з  діяльністю, що має  спрямованість  на  оздоровлення 
та лікування, а друге визначення охоплює більш широкий 
комплекс дій (профілактика, діагностика, лікування та ре-
абілітація).

При цьому в  законодавстві  зустрічається термін «ме-
дичне обслуговування»,  який включає й  іншу діяльність 
закладів охорони здоров’я та фізичних осіб–підприємців, 
які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в уста-
новленому  законом  порядку,  у  сфері  охорони  здоров’я. 
Можемо припустити, що з різного виду медичних послуг 
і  складається  медична  допомога,  при  чому  деякі  з  них 
виходять  за  межі  діяльності,  що  охоплюється  поняттям 
«медична допомога», тим більше, якщо мова йде про без-
оплатну медичну допомогу, яка надається в державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я. 

Визначаючи  поняття  доступної  медичної  допомоги, 
слід виходити з того, що така медична допомога повинна 
забезпечувати  можливість  безперешкодного  звернення 
особи  до  закладів  охорони  здоров’я  для  профілактики, 
діагностики,  лікування  та  реабілітації  у  зв’язку  з  хворо-
бами,  травмами,  отруєннями  і  патологічними  станами,  а 
також у зв’язку з вагітністю та пологами. В першу чергу, 
мова йде про заклади охорони здоров’я державної та ко-
мунальної  власності. Щодо приватних  закладів, держава 
повинна створювати умови для  їх ефективного, якісного 
функціонування та забезпечувати дієвий контроль за до-
триманням ними законодавства, при цьому цей контроль 
не має носити характер перепон у їх діяльності. 

Аналіз  наукових  джерел  дозволяє  зробити  висновок, 
що єдиного підходу до трактування дефініції «доступність 
медичної допомоги» не  існує. Так, Н. Д. Солоненко роз-
глядає доступність медичної допомоги, з одного боку, як 
допомогу,  яку  пацієнти можуть  одержати  без  подолання 
географічних  і  фінансових  перешкод  (доступ  до  послуг 
охорони  здоров’я  оцінюється  часткою  населення,  яке 
може дістатися до відповідних закладів охорони здоров’я 
пішки або користуючись місцевими транспортними засо-
бами за час, що не перевищує годину);  а,  з  іншого, – як 
нормативно  врегульовану  та  організаційно  забезпечену 
можливість надання своєчасної та кваліфікованої медич-

ної допомоги, відповідно до спроможності відшкодування 
матеріальних витрат [6, с. 4]. Ю. Т. Шарабчиєв та Т. В. Ду-
діна визначають доступність медичної допомоги як реаль-
ну можливість отримання населенням необхідної медич-
ної  допомоги,  незалежно  від  соціального  статусу,  рівня 
статків та місця проживання [7]. 

Розкриття  змісту  словосполучення  «доступність  ме-
дичної допомоги» не містить і чинне національне законо-
давство, хоча воно і зустрічається в нормативно-правових 
актах. Так, в Основах цей термін використовується при ви-
значенні принципів охорони здоров’я, а саме що стосуєть-
ся забезпечення рівноправності громадян, демократизму і 
загальнодоступності медичної допомоги та інших послуг 
в сфері охорони здоров’я (абз. 4 ч. 1 ст. 4). В Законі Укра-
їни «Про екстрену медичну допомогу» доступність також 
згадується у розрізі права на екстрену медичну допомогу 
та загальні засади її надання (ч. 1 ст. 3), а також щодо ви-
значення  завдань  системи  екстреної  медичної  допомоги 
(ч. 2 ст. 5) [8]. 

Право людини на доступну медичну допомогу згаду-
ється  і  в  міжнародних  документах.  Так,  ст.  3  Конвенції 
про права людини та біомедицину визначає, що держави, 
виходячи  з  наявних  потреб  і  ресурсів,  приймають  необ-
хідні  заходи,  спрямовані на  забезпечення  в  рамках  своєї 
юрисдикції рівній для всіх членів суспільства доступності 
медичної  допомоги  прийнятної  якості  [9].  Поняття  «до-
ступність  медичної  допомоги»  було  охарактеризовано 
у  Положенні  про  доступність  медичної  допомоги,  при-
йнятому  у  вересні  1988  р.  на  40-й Всесвітній Медичній 
Асамблеї. Так, у відповідності до Положення, доступність 
медичної  допомоги  –  це  багатомірне поняття,  яке  вклю-
чає баланс багатьох факторів (кадри, фінансування, тран-
спортні  засоби,  свободу  вибору,  громадську  грамотність 
населення, якість і розподіл технічних ресурсів) у межах 
жорстких практичних обмежень, які обумовлені ресурса-
ми і можливостями держави [10]. 

Таким чином, узагальнюючи напрацювання в науковій 
літературі  та  визначення  в  нормативно-правових  актах 
терміну  «доступність  медичної  допомоги»  («доступна 
медична допомога»), можна зазначити, що остання пред-
ставляє  собою,  в  першу  чергу,  одне  із  визнаних  міжна-
родною  спільнотою  соціальне  право,  яке  забезпечується 
державами  та  включає  такі  складові  елементи  –  правові 
(нормативні), організаційні, економічні та інформаційні.

Нормативне  закріплення права на медичну допомогу 
можна  простежити  в  актах  різної  юридичної  сили.  Так, 
абз. 4 ч. 1 ст. 4 Основ серед принципів охорони здоров’я в 
Україні визначає рівноправність громадян, демократизм і 
загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг 
в сфері охорони здоров’я; п. в) ст. 7 Основ гарантує всім 
громадянам відповідний рівень медичної допомоги у об-
сязі,  що  встановлюється  Кабінетом  Міністрів  України; 
п.  д)  ч.  1  ст.  6 Основ  серед  складових права на охорону 
здоров’я виділяє право на кваліфіковану медичну допомо-
гу,  включаючи  вільний  вибір  лікаря,  вибір методів  ліку-
вання відповідно до його рекомендацій і закладу охорони 
здоров’я; ч. 2 ст. 8 Основ визначає, що кожен громадянин 
має право на безоплатне отримання у державних та кому-
нальних  закладах  охорони  здоров’я  медичної  допомоги, 
до  якої  належать:  екстрена,  первинна,  вторинна  (спеціа-
лізована),  третинна  (високоспеціалізована) та паліативна 
допомога.  Закон  України  «Про  екстрену  медичну  допо-
могу»  закріплює, що  на  території України  кожен  грома-
дянин  України  та  будь-яка  інша  особа  мають  право  на 
безоплатну,  доступну,  своєчасну  та  якісну  екстрену  ме-
дичну допомогу, яка надається відповідно до цього Закону  
(ч. 1 ст. 3). Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охоро-
ну дитинства» держава гарантує дитині право на охорону 
здоров’я,  безоплатну  кваліфіковану  медичну  допомогу 
в  державних  і  комунальних  закладах  охорони  здоров’я, 
сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового 
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розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню 
навичок здорового способу життя [11]. Окремі положення 
доступності  медичної  допомоги  знайшли  своє  відобра-
ження  і  в підзаконних нормативно-правових  актах щодо 
різних  сфер  управління  та  категорій  осіб.  Так,  одним  зі 
шляхів розв’язання проблем розвитку сільських територій 
визначено розвиток мережі  закладів медичної допомоги, 
пунктів постійного базування бригад екстреної (швидкої) 
медичної  допомоги,  підвищення  якості  та  доступності 
медичної допомоги, підвищення рівня медичного обслу-
говування  [12];  основні  завдання  діяльності  центру  пер-
винної медичної (медико-санітарної) допомоги полягають 
у забезпеченні належної доступності та якості первинної 
медичної допомоги для прикріпленого населення [13]. 

Крім того, до правового елементу доступності медич-
ної допомоги слід віднести і наявні у державі правові ін-
струменти, у т. ч. закріплення права на судовий захист у 
разі порушення права людини на медичну допомогу. 

Таким чином, правовий елемент доступності медичної 
допомоги полягає у  визнанні  її  одним  з принципів  соці-
альної держави,  а  також у  закріпленні на  законодавчому 
рівні основних прав особи у сфері охорони здоров’я, у т. 
ч. на медичну допомогу, які забезпечуються відповідними 
гарантіями. 

Організаційна складова доступності медичної допомо-
ги забезпечується шляхом створення розгалуженої мережі 
закладів охорони здоров’я, які задовольняють потреби на-
селення у медичному обслуговуванні на відповідній тери-
торії. Планування розвитку мережі державних і комуналь-
них  закладів  охорони  здоров’я,  прийняття  рішень  про  її 
оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілюван-
ня  державних  і  комунальних  закладів  охорони  здоров’я 
здійснюються  відповідно  до  закону  органами,  уповно-
важеними управляти об’єктами державної  і  комунальної 
власності  [14].  Діюча  система  різнопрофільних  закладів 
охорони  здоров’я  спрямована  на  забезпечення  будь-якої 
особи якісною та доступною медичною допомогою з ме-
тою профілактики, діагностики, лікування та реабілітації. 

Організаційна  складова  доступності  медичної  допо-
моги включає не лише певну кількість  закладів охорони 
здоров’я різнопрофільного характеру, але і їх розташуван-
ня та розміщення якнайближче до пацієнтів. При створен-
ні нових  закладів чи  їх ліквідації необхідно враховувати 
існуючі  транспортні  комунікації,  зв’язок  з  населеними 
пунктами,  з житловими кварталами, можливість  зручно-
го,  вільного  й  легкого  доступу  до  приміщень  медичних 
установ. Це так звана територіальна доступність медичної 
допомоги. На її покращення спрямовано створення госпі-
тальних округів як функціонального об’єднання закладів 
охорони  здоров’я,  розміщених  на  відповідній  території, 
що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медич-
ної допомоги населенню такої території [15]. 

Крім того, потрібно вести мову не тільки про територі-
альну доступність закладів охорони здоров’я для отриман-
ня медичної допомоги, але й про комфортне перебування 
в  таких  закладах.  Вважаємо, що  це  також  можна  відне-
сти  до  одного  зі  складників  організаційної  доступності 
медичної допомоги. Під час проектування нових і рекон-
струкції  існуючих  будинків  і  споруд  усіх  типів  закладів 
охорони  здоров’я,  незалежно  від  їх  відомчого  підпоряд-
кування і форм власності, а також приміщень медичного 
призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу 
інших  типів  будинків,  повинні  дотримуватися  державні 
будівельні норми України [16], але ні в якому випадку не 
обмежуватися ними, та за можливості їх перевищувати в 
бік покращення комфорту. Окреме місце в організаційній 
доступності займають питання забезпечення доступності 
до приміщень  закладів  охорони  здоров’я маломобільних 
груп населення – інвалідів, осіб похилого віку, візочників, 
осіб з дитячими візками тощо. Так, при проектуванні за-
кладів охорони здоров’я для зручного доступу інвалідів і 

використання ними приміщень необхідно передбачати за-
ходи, пристрої і пристосування у відповідності з вимогами 
ДБН В.2.2.-10, ДБН В.2.2.-9, ВСН-62, а також відповідних 
нормативних довідкових документів і посібників до них.

До організаційної доступності також слід віднести і на-
явність достатньої кількості висококваліфікованих праців-
ників медичної галузі, професіоналізм та компетентність 
яких повинні повністю задовольняти потреби населення в 
доступній та якісній медичній допомозі. Важливою скла-
довою у реформуванні сфери охорони здоров’я має стати 
вдосконалення медичної освіти.

Так само позитивну роль у реалізації доступності ме-
дичної допомоги відіграє закріплення права особи на віль-
ний  вибір  лікаря,  вибір методів  лікування  відповідно до 
його рекомендацій  і закладу охорони здоров’я. Це також 
в окремій мірі задовольняє потреби особи в доступній ме-
дичній допомозі, саме у зв’язку з проведенням організа-
ційних заходів з метою наближення медичної допомоги до 
місця проживання конкретної особи. 

Таким  чином,  організаційний  елемент  доступності 
медичної допомоги полягає у проведенні певних заходів, 
спрямованих на створення і гарантування діяльності різ-
нопрофільних закладів охорони здоров’я державної, кому-
нальної  та приватної власності,  а  також на  забезпечення 
підготовки високопрофесійних працівників. 

Економічним складником доступної медичної допомо-
ги є достатнє фінансування закладів охорони здоров’я дер-
жавної та комунальної власності, яке повинно охоплювати 
технічне  оснащення  медичних  приміщень,  забезпечення 
транспортом,  ліками  тощо.  Тобто,  держава  зобов’язана 
забезпечити  і  створити  рівні  можливості  щодо  надання 
доступної і якісної медичної допомоги для усіх громадян, 
незалежно від рівня матеріального стану, приналежності 
до певного соціального прошарку, професії тощо.

Медична  допомога  в  державних  та  комунальних  за-
кладах  охорони  здоров’я,  відповідно  до  положень  Кон-
ституції  України  та Основ,  є  безоплатною.  Термін  «без-
оплатність»  за  рішенням Конституційного Суду України 
не має самостійного значення, його зміст визначається або 
контекстом, або логічним взаємозв’язком слів, у якому він 
застосовується та означає, що індивід, який отримує таку 
допомогу  у  державних  і  комунальних  закладах  охорони 
здоров’я, не повинен відшкодовувати її вартість ні у вигля-
ді будь-яких платежів, ні у будь-якій формі, незалежно від 
часу надання медичної допомоги [3]. Це полягає у відсут-
ності  для  всіх  громадян  обов’язку  сплачувати  за  надану 
їм у державних і комунальних закладах охорони здоров’я 
медичну допомогу як у момент, так і до чи після її отри-
мання. Не забороняє вказане положення і можливості на-
дання громадянам медичних послуг, які виходять за межі 
медичної допомоги (за термінологією ВООЗ – «медичних 
послуг другорядного значення», «парамедичних послуг»), 
у зазначених закладах за окрему плату. На це вже зверта-
лась  увага  у  Рішенні Конституційного Суду України  від 
25 листопада 1998 р. № 15-рп/98 [17]. Перелік таких плат-
них послуг не може включатися до безоплатної медичної 
допомоги і відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України має встановлюватись законом. 

Не дивлячись на встановлення нормативних гарантій 
доступності  медичної  допомоги,  слід  зазначити,  що  фі-
нансування системи охорони здоров’я бажає кращого. На 
сьогодні в Україні, за рекомендацією ВООЗ, пропонується 
перехід до фінансування медицини за страховим принци-
пом, так звана модель солідарного медичного страхування 
[18]. Основним джерелом фінансування оновленої систе-
ми  охорони  здоров’я  мають  залишитися  кошти Держав-
ного  бюджету  України,  отримані  із  загальнодержавних 
податків,  але  предметом  фінансування  стане  державний 
гарантований пакет медичної допомоги – прозоро визна-
чений обсяг первинної,  вторинної  (спеціалізованої),  тре-
тинної (високоспеціалізованої), екстреної медичної допо-
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моги  та  лікарських  засобів,  право  на  отримання  якого  у 
разі потреби матимуть всі без винятку громадяни України. 
В подальшому планується створення окремого централь-
ного  органу  виконавчої  влади  як  єдиного  національного 
замовника  медичних  послуг,  що  входять  до  складу  дер-
жавного  гарантованого  пакета  медичної  допомоги,  який 
перебере  на  себе  функції  розпорядника  бюджетних  ко-
штів, зібраних через механізм загального оподаткування. 
В останній час нова модель фінансування системи охоро-
ни здоров’я зазнала широкого обговорення, але поки що 
не отримала підтримки Верховної Ради України. У будь-
якому разі її запровадження має бути виваженим кроком, 
після  зважування всіх «за» та «проти»,  і бути спрямова-
ним на покращення фінансування системи охорони, змен-
шення матеріального навантаження на пацієнтів та покра-
щення доступності і якості медичної допомоги. 

Інформаційна  складова  доступності  медичної  допо-
моги включає інформованість, навчання і обізнаність на-
селення  щодо  усіх  аспектів,  що  стосуються  доступу  до 
медичної допомоги, можливостей та способів лікування, 
діагностики тощо. Держава повинна взяти на себе інфор-
мування  населення  за  допомогою  різних  освітніх  про-
грам щодо витрат  і вигод, пов’язаних з різними курсами 
лікування;  використання  професійних  послуг,  що  дають 
можливість  раннього  діагностування,  лікування  або  за-
побігання хворобам; особистої відповідальності щодо за-
побігання хворобам і ефективного використання системи 
охорони здоров’я. Зазначена інформація повинна сприяти 
та допомагати людям робити виважений вибір, що стосу-

ється  їх  здоров’я  та  правильного  використання  як  само-
допомоги,  так  і  професійної  допомоги,  в  залежності  від 
характеру проблеми. Недостатність інформації вже на сьо-
годні явно простежується в Україні. Наприклад, ситуація, 
яка склалася з системою імунізації. Дійсно, останнім ча-
сом багато дискусій ведеться навколо питання доцільності 
планової імунопрофілактики. З’явилося багато публікацій 
проти щеплень. Після отриманої інформації, інколи з не-
достовірних  та  ненадійних  джерел,  у  багатьох  випадках 
батьки відмовляються робити щеплення своїм дітям, що 
може мати безсумнівно негативні наслідки. Тому завдан-
ням  держави  в  особі  органів  публічної  влади  є  надання 
повної  та  об’єктивної  інформації  про  методи  лікування, 
негативні наслідки і т. д. 

Таким чином, доступність медичної допомоги є одно-
часно одним із прав особи та принципом надання медич-
ної  допомоги  і  всієї  системи  охорони  здоров’я,  що  має 
забезпечуватися  комплексом  заходів  правового,  органі-
заційного,  економічного  та  інформаційного  характеру. 
Зокрема,  доступність  медичної  допомоги  проявляється 
у: 1) закріпленні на законодавчому рівні права на охоро-
ну здоров’я та медичну допомогу; 2) організації надання 
медичної  допомоги  за  принципом  наближеності  до  міс-
ця проживання, місця роботи або навчання; 3) наявності 
необхідної  кількості  медичних  працівників  з  належним 
рівнем кваліфікації; 4) закріпленні права вибору медичної 
організації  і  лікаря;  5)  наданні  державою  гарантованого 
обсягу медичної допомоги; 6) освіченості  та  інформова-
ності населення з питань доступності медичної допомоги. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 // Офіційний вісник 

України. – 2015. – № 4. – Ст. 67.
2. Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе 1994 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://samlib.ru/s/stonogin_s_w/europe.shtml.
3. У справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 49 Кон-

ституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про без-
оплатну медичну допомогу) : Рішення Конституційного Суду України від 29 травня 2002 року № 10-рп/2002 // Офіційний вісник України. – 
2002. – № 23. – Ст. 1132.

4. Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2002 року № 955 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – Ст. 1324.

5. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII // Відомості Верховної 
Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

6. Англо-український словник-довідник термінів з фінансування та управління у сфері охорони здоров’я / [авт. Н. Солоненко,  
В. Ананьєв, В. Рудий ; за заг. ред. А. Малагардіса та Е. Ліннако]. – К. : 2006. – 138 с. 

7. Шарабчиев Ю. Т. Доступность и качество медицинской помощи : слагаемые успеха / Ю. Т. Шарабчиев, Т. В. Дудина [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http: //www.mednovosti.by/journal.aspx?article=4477.

8. Про екстрену медичну допомогу : Закон України від 05 липня 2012 року № 5081-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – 
№ 30. – Ст. 340.

9. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини : Конвенція про права людини та біомедицину 
від 04 квітня 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334.

10. Положение о доступности медицинской помощи 1988 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/990_030.

11. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – 
Ст. 142.

12. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року  
№ 995-р // Офіційний вісник України. – 2015. – № 78. – Ст. 2624.

13. Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи : 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2016 року № 801 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 7. – Ст. 2407.

14. Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фар-
мацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 // 
Офіційний вісник України. – 2002. – № 46. – Ст. 2116.

15. Про затвердження Порядку створення госпітальних округів : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року  
№ 932 // Урядовий кур’єр. – № 240.

16. ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров’я. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dbn.at.ua/
index/0-8.

17. У справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос-
ті) Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (справа про платні медичні послуги) : Рішення Конституційного Суду України від 25 листо-
пада 1998 року № 15-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 50. – Ст. 119.

18. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
30 листопада 2016 року № 1013-р // Офіційний вісник України. – 2017. – № 2. – Ст. 50.



113

Юридичний науковий електронний журнал
♦

УДК 351.743(477)

МіНіМіЗація кОРУПційНих РиЗикіВ ПіД ЧаС ПРийНяТТя каДРОВих РіШЕНь 
В ДіяльНОСТі ОРгаНіВ НаціОНальНОЇ ПОліціЇ

MINIMIZING CORRUPTION RISKS ON THE TIME OF ADMINISTRATION 
OF NATIONAL POLICE ORGANIZATIONS

Шатрава С.О.,
к.ю.н., доцент,

професор кафедри адміністративної діяльності поліції
Харківський національний університет внутрішніх справ

У статті проаналізовано правові позиції вчених щодо розуміння термінів «кадрове рішення», «кадрові ризики» та «корупційні ризи-
ки». Виокремлено основні корупційні ризики, які можуть з’явитися під час прийняття кадрових рішень у діяльності Національної поліції. 
Здійснено класифікацію корупційних ризиків у прийнятті кадрових рішень у діяльності поліції.

Ключові слова: корупція, корупційний ризик, кадрові ризики, управлінські рішення, органи Національної поліції.

В статье проанализированы правовые позиции учёных относительно понимания терминов «кадровое решение», «кадровые риски» 
и «коррупционные риски». Выделены основные коррупционные риски, которые могут иметь место при принятии кадровых решений в 
деятельности полиции. Осуществлена классификация коррупционных рисков при принятии кадровых решений в деятельности полиции.

Ключевые слова: коррупция, коррупционный риск, кадровые риски, управленческие решения, органы Национальной полиции.

The article analyzes the legal positions of scientists regarding the understanding of “personnel decision” and “personnel risks”. It is proved 
that the practical work on the adoption of personnel decisions in the activities of the police – is, first of all, the work of making a managerial deci-
sion that relates to personnel issues: recruitment, transfer, assignment of the next rank, the application of disciplinary penalties and incentives. 
It was emphasized that in order to avoid personnel risks, when making a personnel decision, the latter must meet certain general requirements 
for management decisions. The main corruption risks that may occur when taking personnel decisions in the activities of the National Police are 
identified. The classification of corruption risks during the recruitment of personnel decisions in the police activity on the risks associated with 
personnel recruitment, the risks that appear during the process (police service), and the risks associated with the dismissal of employees.

Key words: corruption, corruption risk, personnel risks, managerial decisions, bodies of National Police.

Проблема  запобігання  корупції  в  діяльності  органів 
поліції є актуальною, оскільки корупція досягла значного 
рівня, впливає на вирішення політичних, економічних, со-
ціальних проблем. Одним із ключових напрямків бороть-
би з цим негативним явищем є кадрова політика відомства, 
яка стосується всіх сторін суспільної діяльності, визначає 
основні принципи роботи з персоналом, управління ним, 
професійну  підготовку,  шляхи  підвищення  загальної  й 
управлінської  культури  та  використання  кадрового  по-
тенціалу. Органи поліції в повсякденній діяльності беруть 
участь у підготовці та виконанні управлінських рішень, за 
допомогою яких відбувається реалізація державної полі-
тики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і по-
рядку. Специфіка діяльності органів поліції створює мож-
ливості для наявності суперечливих інтересів – індивіда, 
соціальних груп, суспільства та самої держави, зіткнення 
яких в управлінському процесі спричиняє виникнення різ-
номанітних ризиків. Специфічним видом ризиків у діяль-
ності органів поліції є кадрові ризики під час прийняття 
управлінських (кадрових) рішень.

На  важливість  дослідження  прийняття  кадрових  рі-
шень  у  діяльності  правоохоронних  органів,  і  зокрема 
органів Національної поліції, звертали увагу у свої пра-
цях такі вчені, як: О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, О.В. Джа-
фарова, С.Д. Дубенко, В.В. Конопльов, Т.О. Коломоєць, 
А.Т.  Комзюк, Ю.В.  Корнєєв,  О.В.  Кузьменко,  О.І.  Ми-
коленко,  О.П.  Рябченко, М.М.  Тищенко  та  ін.  Питання 
протидії  корупції  у  діяльності  правоохоронних  органів 
розглядалися такими науковцями, як: С.М. Алфьоровим, 
М.Ю. Бездольним, К.В. Бердніковою, О.Г. Боднарчуком, 
О.І.  Добровольським,  І.А.  Дьоміним,  М.І.  Мельником, 
О.П.  Мусієнком,  Є.В  Невмержицьким,  О.В.  Ткаченком 
тощо.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу нау-
кових позицій вчених і практики діяльності органів Націо-
нальної поліції дослідити шляхи усунення ризиків під час 
прийняття кадрових рішень у діяльності органів поліції.

В  умовах  сьогодення  головною  проблемою  під  час 
проходження  служби  в  органах  поліції  є  недостатнє  за-
стосування сучаснх технологій управління роботи з пер-
соналом, провідна роль у якому належить кадровим під-
розділам. Упровадження  ефективної  системи  управління 
роботи  з  персоналом в  органах поліції  створить переду-
мови  для  подальшого  здійснення  заходів,  спрямованих 
на  модернізацію  управління  на  основі  демократичних 
цінностей  і принципів урядування [1, с. 270]. Ключовим 
чинником у реалізації  кадрової  роботи в  органах поліції 
є  прийняття  відповідних  кадрових  рішень,  а  саме:  при-
йняття  на  роботу,  переміщення  по  службі,  присвоєння 
чергового звання, застосування дисциплінарних стягнень 
та заохочень тощо. 

Із цього приводу варто навести думку В.В. Конопльо-
ва, який дослідив сутність управлінського рішення в ад-
міністративній діяльності органів внутрішніх справ і за-
значив: 1) що управлінське рішення можна розглядати як 
вид діяльності, яка пов’язана з підготовкою, прийняттям 
і  реалізацією  певних  варіантів  дій;  2)  що  управлінське 
рішення  є  своєрідною  формою  впливу  управляючого 
суб’єкта (працівника органів внутрішніх справ, як пред-
ставника  влади  у  зовнішньо-адміністративних  відноси-
нах; начальника (старшого) по відношенню до підлеглого 
у внутрішньо-організаційних адміністративних відноси-
нах) на об’єкт управління  (конкретну особу,  групу осіб 
або на конкретні суспільні відноси ни); 3) що управлін-
ське рішення можна розглядати як послідовність певних 
етапів  (підготовка,  прийняття,  реалізація  (виконання) 
управлінського  рішення),  кожний  з  яких  також  склада-
ється з певних стадій) [2, с. 51].

Практична робота з прийняття кадрових рішень – це, 
перш за все, діяльність із прийняття управлінського рішен-
ня, яке стосується кадрових питань: прийняття на роботу, 
переміщення по службі, присвоєння чергового звання, за-
стосування дисциплінарних стягнень і заохочень. Кадрові 
рішення приймаються тільки на підставах, у межах повно-
важень та у способи, передбачені Конституцією України, 
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відомчими  нормативно-правовими  актами  Міністерства 
внутрішніх справ України та Національної поліції.

У цьому контексті варто говорити про існування ризи-
ків, що впливають на ефективність діяльності органів по-
ліції, а саме, кадровий ризик, оскільки він безпосередньо 
пов’язаний із персоналом. 

Звернення до наукових праць на предмет визначення 
кадрових  ризиків  дозволило  виявити  декілька  найбільш 
поширених  підходів  до  тлумачення  цього  поняття.  Так, 
О.В.  Хитра  та  Л.М.  Андрушко  визначають,  що  кадро-
ві  ризики  являють  собою  групу  ризиків,  джерелом  чи 
об’єктом яких є персонал організації або окремий праців-
ник. Як і будь-які ризики, вони бувають об’єктивними та 
суб’єктивними. Об’єктивні  виникають  незалежно  від  ді-
яльності та всупереч волі персоналу організації. У випадку 
із суб’єктивними кадровими ризиками настання негатив-
них подій та наслідків залежить від дій конкретного пра-
цівника чи групи працівників  [3, с. 165]; К.П. Москвітін 
трактує кадрові ризики досить широко – як будь-яку діяль-
ність чи бездіяльність з боку персоналу [4, с. 92]; Є.В. Гон-
чаров вважає, що кадрові ризики пов’язані з відсутністю 
кваліфікованого  персоналу  і  є  невдалим  результатом  ді-
яльності  під  впливом  негативних  чинників  зовнішнього 
середовища,  у  зв’язку  з  непродуманою,  неефективною 
роботою,  через  недосконалу  кадрову політику  [5,  с.  62]; 
І.В. Проніна кадрові ризики ототожнює з ризиками компе-
тенцій персоналу, під якими розуміється можливість утрат 
або негативних наслідків прийнятих рішень через низький 
рівня компетенцій  і недостатньо конструктивну поведін-
ку персоналу, який бере участь у підготовці, прийнятті та 
реалізації  рішень  [6,  с.  24];  А.М.  Смагулов  виокремлює 
такі  кадрові  ризики:  ризики,  пов’язані  з  підбором  пер-
соналу;  ризики, що  з’являються  внаслідок  неефективної 
мотивації персоналу; ризики, пов’язані з  інформаційною 
безпекою та захистом комерційної таємниці; ризики, ви-
кликані  наявністю  в  організації  так  званих  груп  ризику; 
ризики, пов’язані зі звільненням працівників [7]; Є.Н. Бу-
ланова ототожнює кадровий ризик зі ступенем небезпеки 
відхилення фактично реалізованого рівня функціонування 
персоналу від рівня, адекватного установленій цілі орга-
нізації, внаслідок неефективної роботи з управління пер-
соналом [8, с 18].

У  зв’язку  з  зазначеним  варто  зауважити,  що  кадрові 
ризики  виникають  унаслідок проявів  професійних,  діло-
вих і особистісних якостей персоналу та розподіляються 
на такі види: психофізіологічні, особистісні, комунікатив-
ні,  моральні,  освітні,  професійно-кваліфікаційні  ризики, 
ризики неблагонадійності.

Отже, управління кадровими ризиками – це складний 
процес,  оскільки  не  всі  кадрові  ризики можна  ідентифі-
кувати й оцінити, багато з них мають вірогідницький ха-
рактер.

Щоб уникнути кадрових ризиків під час прийняття ка-
дрового рішення, останнє повинно відповідати певним за-
гальним вимогам до управлінських рішень, а саме: 

– рішення мають бути обґрунтованими, об’єктивними, 
враховувати  всі  особливості  ситуації,  відповідати  кон-
кретним умовам, поставленим цілям і можливостям їх до-
сягнення; 

– рішення повинні відповідати вимогам законодавчих 
актів, наказів Міністерства внутрішніх справ України, На-
ціональної поліції, інструкцій і настанов; 

–  рішення  ухвалюється  суб’єктом  управління  у меж-
ах  його  компетенції,  тобто  відповідає  функціональним 
обов’язкам посадової особи, яка їх приймає;

– рішення повинні бути своєчасними; 
– рішення є результатом творчої роботи, тобто їх ухва-

лення вимагає наукового підходу. Вони мають бути лако-
нічними і послідовними, зрозумілими для виконавця та не 
суперечити раніше прийнятим рішенням або виключати їх 
[9; 10, с. 106].

Зважаючи на  викладене,  варто  звернути увагу на  ви-
никнення  кадрового  ризику  в  діяльності  органів  поліції 
щодо притягнення поліцейського до дисциплінарної  від-
повідальності. У  відповідності  до  ст.  19  Закону України 
«Про  Національну  поліцію»  [11],  підстави  та  порядок 
притягнення  поліцейських  до  дисциплінарної  відпові-
дальності,  а  також  застосування  до  поліцейських  заохо-
чень визначаються Дисциплінарним статутом Національ-
ної поліції України, що затверджується Законом. 

У перехідних положеннях до Закону України від 2 лип-
ня 2015 р. № 580–VIII зазначено, що Кабінету Міністрів 
України  протягом  місяця  необхідно  подати  на  розгляд 
Верховній Раді України проект закону «Про затверджен-
ня Дисциплінарного  статуту Національної поліції Украї-
ни». З дати ухвалення  закону, про який йдеться, минуло 
майже два роки, а проект закону України «Про Дисциплі-
нарний  статут Національної  поліції України»  за № 4670 
від 16 травня 2016 р. тільки внесено на розгляд Верховної 
Ради України у другому читанні [12]. Така ситуація тільки 
свідчить  про  існування  кадрового  ризику  в  частині  дис-
циплінарної відповідальності поліцейських.

Водночас, під час ухвалення кадрових рішень у діяль-
ності Національної поліції можуть існувати такі корупцій-
ні ризики: 

– недотримання обмеження роботи близьких осіб (вар-
то  наголосити  на  тому, що  у  разі  виникнення  обставин, 
коли поліцейський може мати у прямому підпорядкуванні 
близьких  йому  осіб  або  бути  прямо  підпорядкованим,  у 
зв’язку  з  виконанням  повноважень,  близьким  йому  осо-
бам,  вживають  заходів щодо  усунення  таких  обставин  у 
п’ятнадцятиденний  строк.  Якщо  протягом  зазначеного 
терміну  обставини  добровільно  не  усунуто,  відповідні 
особи або близькі  їм особи у місячний строк  із моменту 
виникнення  обставин  підлягають  переведенню  в  уста-
новленому порядку на  іншу посаду, що виключає пряме 
підпорядкування. У разі неможливості такого переведен-
ня особи,  яка перебуває у підпорядкуванні,  ухвалюється 
управлінське рішення щодо звільнення її зі служби в по-
ліції [11; 13]);

–  недоброчесність  поведінки  (неприпустимими  скла-
довими корупційного ризику для поліцейського є: поспіш-
ність у прийнятті рішень, нехтування процесуальними та 
моральними нормами; провокаційні дії, пов’язані з підбу-
рюванням,  спонуканням у прямій  чи непрямій формі  до 
вчинення  правопорушень;  розголошення  фактів  і  обста-
вин приватного життя  громадян,  які  стали  відомими під 
час  службової  діяльності;  вибірковий  підхід  при  вжитті 
заходів до порушників закону, порушників правил дорож-
нього  руху;  байдужість,  бездіяльність  і  пасивність  у  по-
передженні та припиненні правопорушень [14, с. 269].); 

– виникнення конфлікту інтересів у підрозділах поліції 
(у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання 
службових  повноважень  поліцейський  зобов’язаний  не-
гайно доповісти про це своєму безпосередньому керівни-
кові. Безпосередній керівник поліцейського зобов’язаний 
вжити  всіх  необхідних  заходів  для  недопущення  ви-
никнення  реального,  потенційного  конфлікту  інтересів, 
шляхом  доручення  виконання  відповідного  службового 
завдання  іншій  посадовій  особі,  особистого  виконання 
службового завдання чи в інший спосіб, передбачений за-
конодавством.  У  такому  випадку  керівник  зобов’язаний 
ухвалити  відповідне  кадрове  рішення  щодо  виконання 
службових обов’язків поліцейськими [15, с. 130]); 

– безконтрольність з боку керівництва поліції. Для не-
допущення (запобігання) виникнення такого корупційного 
ризику безпосерднє керівництво повинно так здійснювати 
контроль: систематично (або постіно), тобто контроль має 
носити  регулярний  характер;  всебічно,  тобто  охоплюва-
ти  всі  питання  та  напрямки  роботи;  шляхом  перевірки 
не  тільки  тих  службовців,  які  мають  слабкі  результати 
роботи, а й тих, що мають добрі результати; об’єктивно, 
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тобто виключати упередженість; гласно, тобто результати 
контролю повинні бути відомі тим особам, які підлягали 
контролю;  результативно  (дієво),  тобто  в  залежності  від 
результатів контролю мають вживатись відповідні заходи  
[14, с. 269–270; 16, с. 74–75]); 

– недотримання обмеження щодо використання служ-
бового становища (під час служби у поліції забороняєть-
ся використовувати свої службові повноваження або своє 
становище та пов’язані з цим можливості для одержання 
неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, зокрема ви-
користовувати  будь-яке  державне  чи  комунальне  майно 
або кошти на свою користь);

– недотримання обмеження щодо одержання подарун-
ків (поліцейським забороняється безпосередньо або через 
інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для 
себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб: 
1)  у  зв’язку  зі  здійсненням  такими  особами  діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави; 2) якщо особа, 
яка дарує, підпорядкована тому, хто отримує подарунок);

–  недотримання  обмеження щодо  сумісництва  та  су-
міщення  з  іншими  видами  діяльності  (у  відповідності 
до ст. 66 Закону України від 2 липня 2015 р. № 580–VIII, 

поліцейський не може під час проходження служби здій-
снювати  іншу оплачувану діяльність, крім науково-педа-
гогічної, наукової або творчої [11]. Основний Закон, який 
визначає  правові  й  організаційні  засади функціонування 
системи  запобігання  корупції  в  Україні  [13],  закріплює 
правило,  що  дозволяється  займатися  медичною  практи-
кою, інструкторською та суддівською практикою зі спор-
ту, якщо інше не передбачено Конституцією або законами 
України); 

–  недотримання  обмеження  щодо  розголошення  або 
використання в інший спосіб на свою користь інформації, 
яка  стала  відома  під  час  виконання  службових  повнова-
жень [9, с. 16–17; 10, с. 107; 13].

Дослідження  корупційних  ризиків  під  час  прийняття 
кадрових  рішень  у  діяльності  органів  поліції  дає  змогу 
так їх класифікувати: 1) ризики, які пов’язані з підбором 
персоналу; 2) ризики, які з’являються у процесі діяльнос-
ті  (проходження  служби  у  поліції);  3)  ризики,  пов’язані 
зі  звільненням  працівників  [9,  с.  19;  10,  с.  107].  Згадані 
групи корупційних ризиків під час прийняття кадрових рі-
шень у діяльності органів поліції потребують подальшого 
наукового вивчення.
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РОЗДіл 6 
кРиМіНальНЕ ПРаВО Та кРиМіНОлОгія; 

кРиМіНальНО-ВикОНаВЧЕ ПРаВО

УДК 343.33

Об’ЄкТиВНі ОЗНаки Та СиСТЕМаТиЗація ЗлОЧиНіВ ПРОТи МиРУ, 
бЕЗПЕки лЮДСТВа Та МіжНаРОДНОгО ПРаВОПОРяДкУ

OBJECTIVE SIGNS AND SYSTEMATIZATION OF CRIMES AGAINST PEACE, 
HUMAN SECURITY AND INTERNATIONALLAWANDORDER

акулова Н.В.,
аспірант кафедри кримінального права та процесу

ВНЗ «Національна академія управління»

Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних із визначенням об’єкта, та систематизації злочинів проти миру, безпеки люд-
ства і міжнародного правопорядку. Дається власне розуміння систематизації злочинів розділу ХХ Кримінального кодексу України.

Ключові слова: кримінальне право, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, систематизація, об’єкт.

Статья посвящена исследованию проблем, связанных с определением объекта, и систематизации преступлений против мира, без-
опасности человечества и международного правопорядка. Приводится собственное понимание систематизации преступлений раздела 
ХХ Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: уголовное право, преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка,  
систематизация, объект.

The article is devoted to the study of problems related to the definition of the object and the systematization of crimes against peace, human 
security and international law and order. The proper understanding of the systematization of crimes in section XX of the Criminal Code of Ukraine 
is given.

So far, there is no criminal encroachment, public relations exist as an object of criminal law protection, and even after the commission of 
a crime, these relations act as the object of a crime. Between the object of the crime and the criminal act, there is, conventionally speaking, a 
permanent connection: while there is no crime, criminal acts – there is no object of the crime, there is a crime – there is the object of this crime. 
Thus, the object of a crime is a social relationship protected by the Criminal Code of Ukraine, which is perpetrated by a criminal act.

The development of the problem of systematization of crimes against peace, the security of mankind and international legal order, and the 
criminal law setting the responsibility for these crimes, has an important theoretical and practical significance, since it provides an opportunity not 
only to organize this category of crimes and consider them as a certain logically coordinated system, вut also to determine their most significant 
features (attributes), which they differ from other crimes.

Key words: criminal law, crimes against peace, human security and international law, systematization, object.

Вітчизняні вчені завжди зазначали, що питання визна-
чення  об’єкта  злочинів  проти  миру,  безпеки  людства  та 
міжнародного  правопорядку  мають  надзвичайно  велике 
значення, перш за все, для систематизації в кримінальному 
законі таких протиправних діянь [1, с. 101; 2, с. 80].

Говорячи  про  об’єкт  злочинів  розділу  ХХ  Особливої 
частини Кримінального кодексу (далі – К. К.) України, тре-
ба зауважити, що ще в середині минулого століття вперше 
Комісією міжнародного права Організації Об’єднаних На-
цій  (далі  – ООН)  були  розмежовані  ординарні  міжнарод-
но-протиправні  діяння  («публічні  делікти»)  і  виключно 
серйозні порушення міжнародного права («міжнародні зло-
чини») [3, с. 102–103].

Формування такої галузі міжнародного і національного 
права, як міжнародне матеріальне кримінальне право, при-
падає на початок 90-х рр. Саме тяжкі міжнародні злочини 
стали  основним  предметом  його  регулювання:  злочини 
проти миру, злочини проти людства та військові злочини. 
У науці прийнято міжнародне кримінальне право в такому 
вузькому розумінні називати універсальним [4, с. 439–457].

У  наш  час  за  умов  універсалізації  міжнародного  пра-
вопорядку  і  прагнення держав до  «юридичної  стандарти-
зацію»  інститут  індивідуальної кримінальної  відповідаль-
ності  за міжнародні  злочини отримав додатковий  імпульс 
для розвитку. Рада Безпеки ООН в ініціативному порядку 
надала структурам міжнародного правосуддя інституційну 
завершеність і авторитетний характер їхньої судової прак-
тики з питань відповідальності за тяжкі міжнародні злочи-

ни. Так, органи міжнародної кримінальної юрисдикції пе-
ретворюються в наднаціональні й універсальні, утискаючи 
у  сфері  своєї  виключної  компетенції  традиційне  поняття 
«суверенна  кримінальна  юрисдикція»,  засноване  на  кон-
цепції національної території і невтручання у внутрішньо-
державні справи [5].

Щодо  вітчизняної  наукової  класифікації  український 
дослідник В.А. Василенко виділяє три види міжнародних 
правопорушень  (ординарні  міжнародні  правопорушення, 
небезпечні міжнародні правопорушення, тяжкі міжнародні 
злочини) і відносить до категорії тяжких міжнародних зло-
чинів міжнародні правопорушення, ознаки яких, зазвичай, 
чітко  сформульовані  в  міжнародних  договорах,  угодах  та 
інших актах, що відіграють особливу роль у системі норм 
міжнародного права. Вони тягнуть за собою не тільки від-
повідальність держави, а і міжнародну відповідальність ви-
нних посадових осіб [6, 187].

Серед  українських  вчених  поширена  така  думка:  «в 
українській науці міжнародного права міжнародно-право-
ві порушення за характером наслідків і ступеня небезпеки 
ділять  на  три  види:  тяжкі  міжнародні  злочини;  серйозні 
міжнародні правопорушення; ординарні міжнародні право-
порушення. Найбільш тяжкі міжнародні злочини – це такі 
міжнародні правопорушення, які ставлять під загрозу зни-
щення існуючий міжнародний порядок, впливають на пра-
ва  і  інтереси всього світового співтовариства, як правило, 
здійснюються  з  неправомірним  застосуванням  збройних 
сил,  інших  неправомірних  примусових  заходів,  ставлять 
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під загрозу існування держави тощо» [7, с. 1141–15]. Така 
позиція  дає  змогу  вченим  дійти  висновку,  що  поняттям 
«тяжкі міжнародні  злочини»  охоплюються  діяння  держав 
та індивідів [3, с. 94].

Згадана концепція підтримується багатьма українськи-
ми вченими, так професор Е.Л. Стрельцов стверджує, що 
відповідно до прийнятої в міжнародному праві класифіка-
ції,  кримінальна відповідальність фізичних осіб настає  за 
вчинення таких злочинів:

1) міжнародні злочини, відповідальність за які фізичні 
особи несуть тільки за умови, що  їхні діяння пов’язані  зі 
злочинною діяльністю держав;

2)  за  вчинення  злочинів  міжнародного  характеру  
[8, с. 424].

Щодо  злочинів  міжнародного  характеру  професор 
Е.Л. Стрельцов  зауважує: «у цілому ці  злочини не мають 
безпосереднього зв’язку зі злочинною діяльністю конкрет-
ної держави, як злочини, зазначені в попередній групі. Але 
водночас вони посягають на міжнародний  і національний 
правопорядок, на мирну співпрацю держав у сфері економі-
ки, торгівлі, права і свободи людини, інтереси юридичних 
осіб. Усе це дозволяє говорити, що вони є суспільно небез-
печними для багатьох держав. Водночас у масштабі однієї 
держави,  очевидно,  неможливо  здійснити  весь  комплекс 
заходів із протидії таким злочинам <…> За своєю юридич-
ною природою  такі  злочини,  на  відміну  від міжнародних 
злочинів, є достатньо «звичайними», проте в них присутній 
«іноземний елемент»» [8, с. 420].

Далі,  аналізуючи  особливості  злочинів  міжнародного 
характеру  та  їхню  відмінність  від  міжнародних  злочинів, 
Е.Л.  Стрельцов  зазначає:  «а)  держава  за  вчинення  злочи-
нів міжнародного характеру громадянами відповідальності 
не несе. Кримінальної відповідальності підлягають тільки 
фізичні  особи на  основі міжнародних  угод,  але  за  кримі-
нальними законами іншої держави. Проте держава-учасник 
угоди по боротьбі з такими злочинами має трансформувати 
норми конкретної конвенції у своє кримінальне законодав-
ство; б) злочини міжнародного характеру здійснюються на 
території  декількох  держав,  або  їх  співучасниками  є  іно-
земці, або наслідки злочинів виявляються за межами дер-
жав, в яких вони були здійснені <…>; в) конвенційність, це 
означає, що  необхідна міжнародна  угода,  яка  встановлює 
злочинність  і караність конкретного діяння;  г) ці  злочини 
загалом  неоднорідні  за  своїм  характером  і  змістом.  Час-
тина  з  них межує  зі  «звичайними»  злочинами,  які  перед-
бачені в кримінальному законодавстві інших держав <…>»  
[8, с. 420].

Треба зазначити, що сучасна термінологія, яка викорис-
товується для позначення поняття злочину, що функціонує 
у сфері міжнародного права, не відрізняється одноманітніс-
тю. На думку професора В.П. Панова,  в  різних джерелах 
злочини  міжнародного  характеру  іменуються  по-різному: 
«міжнародні кримінальні злочини», «кримінальні злочини 
міжнародного  характеру»,  «міжнародні  злочини  кримі-
нального характеру», «конвенційні злочини», «транснаціо-
нальні злочини» тощо [9, с. 67].

Дослідник  вважає, що  загдані  відмінності  мають  тер-
мінологічний характер і фактично є синонімами: «Вказані 
злочини  найчастіше  посягають  на  внутрішньодержавний, 
національний  лад.  Одночасно  вони  порушують  інтереси 
інших країн або міжнародного співтовариства, підриваючи 
основи  співробітництва  держав  і  інші  сторони міжнарод-
них відносин. За своєю юридичною природою вони у своїй 
більшості можуть бути віднесені до загальнокримінальних 
злочинів, ускладнених «іноземним елементом» [9, с. 707–1].  
Отже,  професор  В.П.  Панов  ототожнює  поняття  «злочин 
міжнародного  характеру»,  «загальнокримінальні  злочини, 
ускладнені  «іноземним  елементом»»  і  «транснаціональні 
злочини».

Яскравою ілюстрацією кодифікації норм-принципів про 
відповідальність за міжнародні злочини є Римський статут 

Міжнародного  кримінального  суду  1998  р.  [10].  Тут  були 
зібрані у систему і кодифіковані принципи відповідальнос-
ті за злочини проти миру та безпеки людства: презумпція 
осудності особи; неприпустимість посилання на офіційне 
або посадове становище; відсутність імунітету глав держав; 
індивідуальна  кримінальна  відповідальність;  неприпусти-
мість виправдання шляхом посилання на наказ начальника 
або  припис  закону;  заборона  зворотної  сили  норми  між-
народного кримінального права; заборона нелюдського чи 
такого, що принижує гідність, поводження або покарання; 
неминучість відповідальності та невідворотність покарань; 
принцип nonbisinidem (заборона повторного кримінального 
переслідування за той самий злочин); незастосування ам-
ністії та строків давності; універсальна дія норм міжнарод-
ного кримінального права у просторі [11, с. 25].

З огляду на зазначене, повертаючись до питання щодо 
об’єкту  посягання  на  життя  представника  іноземної  дер-
жави,  треба  зауважити,  що  найбільш  поширеною  серед 
науковців є теорія, за якою об’єкт злочину – це те, на що 
посягає злочинне діяння, чому воно заподіює або може за-
подіяти шкоду. Але на цьому будь-яка єдність і закінчуєть-
ся. Питання ж про те, чому саме злочинне діяння заподіює 
або може заподіяти шкоду, є одним із найбільш спірних у 
науці.  Сьогодні  у  вітчизняній  науці  кримінального  права 
існує два діаметрально протилежні концептуальні підходи 
до проблеми об’єкта. Одна концепція об’єктом злочинів ви-
значає сукупність суспільних відносин,  інша – блага, цін-
ності й інші сфери життєдіяльності людей. Обидві концеп-
ції мають своє історичне коріння та сучасних послідовників 
[12, с. 172].

Визнання суспільних відносин об’єктом злочинних по-
сягань донедавна вважалося в нашій науці єдиною думкою 
[13; 14; 15]. 

Свого часу професор М.Й. Коржанский зазначав, що у 
визнанні суспільних відносин загальним об’єктом злочину 
міститься позитивний висновок про те, що всякий злочин 
посягає на суспільні відносини. Оскільки правильно, що всі 
злочини посягають на суспільні відносини, то також слуш-
но і те, що кожен з них окремо також посягає на суспільні 
відносини [16, с. 27]. 

Вважалося,  що  без  визнання  суспільних  відносин 
об’єктами  злочину неможливо пояснити  суспільну небез-
пеку діяння. Отже, об’єкт злочину – це суспільні відносини, 
поставлені під охорону кримінального закону, порушенням 
яких заподіюється соціально небезпечна шкода. 

Тут треба зазначити, що з початку існування концепції 
об’єкту злочину як суспільних відносин єдність думок се-
ред її прихильників спостерігається лише в частині прого-
лошення  загального постулату. На це  свого часу вказував 
професор В.К. Глистін: «загальний постулат не заважає по-
різному характеризувати структуру суспільних відносин, а 
при визначенні безпосереднього об’єкта злочину суспільні 
відносини починають «зникати», підмінюватися частіше за 
все «інтересами»» [17, с. 84].

Засновник  теорії  об’єкта  як  суспільних  відносин  про-
фесор А.А. Піонтковський стверджував, що безпосередній 
об’єкт може бути суспільними відносинами, але в більшос-
ті випадків ними не є [18, с. 142].

В  основі  правової  доктрини  лежить  положення, 
що  структурними  елементами  суспільних  відносин  є:  
а) суб’єкти (носії відносин); б) предмет, з приводу якого іс-
нують відносини; в) соціальний зв’язок (суспільно значуща 
діяльність) як зміст відносин.

Учасниками (суб’єктами) суспільних відносин є фізич-
ні та/або юридичні особи. Академік В.Я. Тацій стверджує, 
що  суспільні  відносини  завжди  виражають  певні  зв’язки 
між  людьми  в  процесі  їхнього матеріального  і  духовного 
життя [19, c. 19–20].

Предметом суспільних відносин визнається все те, з при-
воду чого або у  зв’язку з чим  існують ці відносини. Деякі 
автори  всі  суспільні  відносини,  залежно  від  особливостей 
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їхнього предмета, поділяють на дві  групи – матеріальні  та 
нематеріальні.  Відносини,  до  складу  яких  входить  матері-
альний предмет (життя і здоров’я, майно, ліс, водойма, дикі 
тварини тощо), називають матеріальними. У нематеріальних 
відносинах функції предмета виконують вже  інші  соціаль-
ні цінності  [20, c. 99]. Соціальний зв’язок між учасниками 
суспільних відносин, який є третім обов’язковим структур-
ним елементом відносин, фактично являє собою зміст самих 
суспільних  відносин.  Соціальний  зв’язок  –  це  певна  вза-
ємодія, певний взаємозв’язок суб’єктів суспільних відносин  
[14,  с. 42–48]. Однак, на думку професора В.П. Ємєльяно-
ва, поставити все це за провину особі, яка вчинила злочин, 
означає  здійснити об’єктивне ставлення  за провину, що не 
відповідає  сучасному  кримінальному  праву,  та  й  технічно 
таке не можна здійснити у слідчо-судовій практиці. Якщо ж 
неможливо вважати винним у посяганні на об’єкт у такому 
вигляді, то який сенс у тому, щоб представляти об’єкт злочи-
ну у вигляді суспільних відносин? Професор В.П. Ємєльянов 
вважає, що визнання об’єктом злочину суспільних відносин 
із  позиції  науки  вважаємо  не  достатньо  обґрунтованим,  із 
позиції законодавства – нічим не підтвердженим, а з позиції 
практики боротьби зі злочинністю – недоцільним [12, с. 175].

Тобто, залишається без відповіді питання – чому злочин 
є суспільно небезпечним і в чому його суспільна небезпека, 
чим викликається необхідність застосування заходів кримі-
нального покарання?

У сучасній кримінально-правовій літературі деякі авто-
ри пропонують інше розуміння об’єкта злочину. Так, дослід-
ники  цієї  проблеми  розглядають  об’єкт  складу  злочину  як 
правовідносини (професор С.Я. Лихова – Н. А.), як соціаль-
но-значущі блага, цінності (професори П.С. Матишевський, 
Є.В. Фесенко, А.В. Наумов – Н. А.), як охоронюваний кримі-
нальним законом порядок суспільних відносин (професори 
О.М. Костенко, П.П. Андрушко – Н. А.), як потерпілого від 
злочину в широкому розумінні (професори Г.П. Новосьолов, 
В.О. Туляков, І.Я. Козаченко – Н. А.) [22, с. 165].

У середині ХІХ ст. була досить поширена нормативіст-
ська теорія об’єкту злочину. Згідно з цією теорією, злочин – 
це порушення норми права, отже об’єкт злочину – правова 
норма. Такої теорії дотримувався М.С. Таганцев, який вва-
жав,  що  об’єктом  злочину  завжди  є  юридична  норма  в  її 
реальному  бутті,  адже  заподіяння  шкоди  володарю  реаль-
ного права є тільки засіб,  а не суть  злочину. Воно відіграє 
у кримінальному праві роль другорядну, бо суть злочину є 
визначена цим рішучість волі порушити вимогу держави, як 
охоронця панування права [23, с. 3]. З таким поглядом вче-
ні-правознавці не завжди погоджувалися, вважаючи, що під 
час вчинення злочину порушується конкретна кримінально-
правова норма, однак вона вторинна, а суспільні відносини 
первинні. Спочатку виникають суспільні відносини, а норми 
права створюються для їх охорони. Зокрема, злочин спрямо-
ваний на порушення суспільних відносин, а не кримінально-
правової норми. Об’єктом же злочину є те, чому завдається 
або може завдаватися шкода [24, с. 507].

В Україні після прийняття у 2001 р. Кримінального ко-
дексу  України  кримінально-правова  доктрина  поступово 
корегується. Об’єкт злочину вже частіше, навіть прихильни-
ками концепції суспільних відносин, визначається не тільки 
як суспільні відносини, але і як благо, якому злочином запо-
діюється реальна шкода або створюється погроза заподіяння 
такої шкоди [25, с. 89]. Зокрема, професор А.А. Музика, ви-
ходячи з суспільної функції та службової ролі кримінального 
закону, уточнює, що кримінальний закон не тільки охороняє 
суспільні відносини, а водночас забезпечує можливості ре-
алізації  суспільних  інтересів.  Тому  об’єкт  злочину  він  ви-
значає  як  забезпечену  державою  для  суб’єктів  суспільних 
відносин можливість певної поведінки або суспільного ста-
ну членів суспільства [26, с. 25]. Професори М.І. Мельник 
і М.І. Хавронюк, які підтримують концепцію, згідно з якою 
об’єктом є суспільні відносини, зазначають і те, що об’єктом 
злочину є і соціальні блага, на які посягає злочин [27, с. 12].

Серед сучасних вітчизняних авторів заслуговує на увагу 
концепція професора Є.В. Фесенка. Відповідно до цієї кон-
цепції,  об’єктом  злочину  визнаються  охоронювані  законом 
цінності,  проти  яких  спрямовано  злочинне  діяння  і  яким 
спричиняється чи може бути заподіяна шкода. Компонента-
ми (різновидами) згаданих цінностей є потерпілі,  їхні пра-
ва й інтереси, соціальні зв’язки, а також матеріалізовані або 
нематеріалізовані блага. На думку професора Є.В. Фесенка, 
ця теорія, по суті, не вносить кардинально нових положень у 
вчення про об’єкт злочину. Вона лише синтезує, вбирає всі 
позитивні результати попередніх досліджень цієї проблеми 
як дореволюційних часів, так і радянського та післяреформе-
ного періоду. З іншого боку, знімає, якщо можна, спірні пи-
тання, що породжувались звуженим підходом до проблеми 
прибічниками теорії «об’єкт – суспільні відносини» та дея-
кою  розпливчастістю формули  «об’єкт  –  блага  (інтереси)» 
[28, с. 234–235].

Частково  такі  дискусії  пов’язані  з  відсутністю  єдино-
го  підходу  до  визначення  структури  суспільних  відносин. 
Найбільш  поширеною  є  думка  про  те,  що  структурними 
елементами суспільних відносин  є:  1)  суб’єкти  суспільних 
відносин – це учасники, тобто носії цих відносин. Суспіль-
ні відносини передбачають наявність двох сторін; 2) другим 
елементом  суспільних  відносин  є  предмет  суспільних  від-
носин. Предметом суспільних відносин можуть бути  това-
ри, майно, немайнові цінності та ін.; 3) третій структурний 
елемент суспільних відносин – соціальний зв’язок як зміст 
суспільних відносин. Під змістом суспільних відносин часто 
розуміють певну взаємодію, взаємозв’язок суб’єктів і пред-
мета суспільних відносин [29, с. 79–80].

Свого часу професор Б.С. Нікіфоров детально дослідив 
зміст суспільних відносин, основою яких є взаємовідноси-
ни  людей  у  суспільстві,  регулятором  яких  виступають  не 
тільки норми права – значну роль тут відіграють звичаї та 
норми моралі. Нормами кримінального права охороняється 
не вся сукупність суспільних відносин, а тільки ті з них, які 
суспільство вважає найбільш важливими, такими що пред-
ставляють особливу цінність і, відповідно, потребують більш 
високого ступеню захисту. Критерієм розподілу злочинного 
і незлочинного виступає можливість діяння спричиняти іс-
тотну шкоду  найбільш  важливим  для  держави  суспільним 
відносинам [13, с. 56–58].

Віддаючи данину поваги поглядам видатних вчених, ми 
все  ж  таки  виділяємо  як  найбільш  аргументовану  та  при-
датну як для теорії, так і для практики, позицію професора 
Є.Л. Стрельцова, згідно з якою, суспільні відносини в сфері 
кримінального права можуть виступати як об’єктом злочи-
ну, так і об’єктом кримінально-правової охорони [30, с. 81]. 
Професор Є.Л. Стрельцов  вважає, що  суспільні  відносини 
стають об’єктом кримінально-правової охорони відтоді, коли 
кримінальне  право,  яке  покликано  охороняти  саме  ці  сус-
пільні  відносини,  набуває  чинності,  тобто  вони  набувають 
такої якості з того моменту, коли кримінальний закон взяв їх 
під свою охорону.

Поки  немає  злочинного  посягання,  суспільні  відноси-
ни  існують як об’єкт кримінально-правової охорони, а вже 
після вчинення злочину ці відносини виступають як об’єкт 
злочину. Між об’єктом злочину і злочинним діянням існує, 
умовно  говорячи,  постійний  зв’язок:  поки  немає  злочину, 
злочинних дій – немає й об’єкта злочину, відбувається зло-
чин – з’являється об’єкт цього злочину. Отже, об’єкт злочи-
ну – це суспільні відносини, що охороняються КК України, 
на які посягає злочинне діяння [30, с. 81].

Розроблення  проблеми  систематизації  злочинів  проти 
миру,  безпеки  людства  та  міжнародного  правопорядку  та 
кримінально-правових норм, що встановлюють відповідаль-
ність за ці злочини, має важливе теоретичне і практичне зна-
чення,  оскільки  надає  можливість  не  тільки  упорядкувати 
згадану категорію злочинів і розглядати їх як певну логічно 
узгоджену систему, а й визначити найбільш суттєві їхні риси 
(ознаки), якими вони відрізняються від інших злочинів.
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СУСПільНО НЕбЕЗПЕЧНі НаСліДки ПОРУШЕННя ПРаВил бЕЗПЕки 
ПіД ЧаС ВикОНаННя РОбіТ З ПіДВиЩЕНОЮ НЕбЕЗПЕкОЮ

SOCIALLY DANGEROUS CONSEQUENCES OF A BREACH 
OF SAFETY RULES WHILE WORKING WITH HIGH RISK

бабанін С.В.,
к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри кримінального права та кримінології
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Визначені види суспільно небезпечних наслідків порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 
272 Кримінального кодексу України). Ст. 272 Кримінального кодексу України до суспільно небезпечних наслідків відносить такі: загроза 
загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків; заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1); загибель людей; інші тяжкі наслідки (ч. 
2). Внесені пропозиції щодо диференціації кримінальної відповідальності за такий злочин залежно від тяжкості наслідків.

Ключові слова: суспільно небезпечні наслідки, порушення правил безпеки, виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Определены виды общественно опасных последствий нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной 
опасностью (ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Ст. 272 Уголовного кодекса Украины к общественно опасным последствиям относит 
такие их виды: угроза гибели людей или наступления иных тяжких последствий; причинение вреда здоровью потерпевшего (ч. 1); гибель 
людей; иные тяжкие последствия (ч. 2). Внесены предложения относительно дифференциации уголовной ответственности за это пре-
ступление в зависимости от тяжести последствий.

Ключевые слова: общественно опасные последствия, нарушение правил безопасности, выполнение работ с повышенной опас-
ностью.

Identify the types of socially dangerous consequences of violations of safety rules during work performance with increased risk (article 272 
of the Criminal Code). Article 272 of the Criminal Code for socially dangerous consequences relates their views: the threat of death or the onset 
of other serious consequences; causing harm to the victim (ch. 1); the loss of life; other serious consequences (ch. 2). While responsibility for 
the occurrence of these socially dangerous consequences comes as for violation of the rules during the performance of the work with increased 
risk in the workplace, and any other enterprise.

Under the concept of “a threat of death or the onset of other serious consequences” should be understood such changes in production 
facilities, enterprises, due to which there is a real danger people’s lives or real risk of (offensive) harm to the benefits referred to in this article.

The legislator, by defining as socially dangerous consequences analyzed norms of “death”, used the plural, to encompass the entire range 
of possible cases indefinitely from one death to the death of two or more people.

To other serious consequences belong to cases of grievous bodily harm although one man, moderate bodily harm to two or more persons 
damage in large size enterprise, institution, organization or citizens, as well as continuous simple enterprises, shops or their production sites. 
Under the harm to health should be understood as cases involving the infliction of person moderate or light injuries, which caused a brief health 
disorder or minor disability.

Some suggestions were made regarding the differentiation of criminal responsibility for the crime, taking into account the real effects of CEDs 
and depending on their severity.

Key words: socially dangerous consequences, violation of safety rules, perform high-risk work.

Суспільно  небезпечні  наслідки  є  обов’язковою  озна-
кою об’єктивного боку порушення правил безпеки під час 
виконання робіт із підвищеною небезпекою (ст. 272 Кри-
мінального кодексу України) [1], оскільки за конструкцією 
склад цього злочину є матеріальним. Ст. 272 Криміналь-
ного кодексу (далі – КК) України передбачає відповідаль-
ність за настання суспільно небезпечних наслідків, які ста-
лися під час виконання робіт  із підвищеною небезпекою 
на виробництві або на будь-якому підприємстві. До таких 
наслідків  належать:  загроза  загибелі  людей  чи  настан-
ня  інших  тяжких  наслідків;  заподіяння  шкоди  здоров’ю 
потерпілого  (ч.  1);  загибель  людей,  інші  тяжкі  наслідки  
(ч. 2). Отже, така норма диференціює кримінальну відпо-
відальність за порушення залежно від фактичності заподі-
яння шкоди, але, водночас, на зазначену диференціацію не 
впливає тяжкість спричинених наслідків. Тому постає пи-
тання щодо можливості  дотримання  окремих  принципів 
кримінального права, зокрема, принципу індивідуалізації 
кримінальної  відповідальності.  Крім  того,  використання 
законодавцем  такого  оціночного  поняття  як  «інші  тяжкі 
наслідки» потребує вивчення питань його тлумачення та 
практики застосування ст. 272 КК правоохоронними орга-
нами та судами України.

Питанням  кримінальної  відповідальності  за  злочини 
проти  безпеки  виробництва  присвятили  увагу  такі  вчені: 
В.І. Антипов, М.І. Бажанов, О.О. Бахуринська, В.І. Бори-
сов, М.С.  Брайнін, О.О. Дудоров, Е.М.  Зінченко,  І.П. Ла-

новенко, В.Т. Маляренко, П.В. Мельник, В.О. Навроцький, 
В.І.  Осадчий,  В.І.  Павликівський,  О.О.  Пащенко  та  інші. 
Проте питанню визначення суспільно небезпечних наслід-
ків порушення правил безпеки під час виконання робіт  із 
підвищеною небезпекою приділено недостатньо уваги.

Метою  статті  є  визначення  суспільно  небезпечних 
наслідків  порушення  правил  безпеки  під  час  виконання 
робіт  із  підвищеною  небезпекою,  формулювання  пропо-
зицій щодо  доцільності  диференціації  кримінальної  від-
повідальності  за  таке  порушення  залежно  від  тяжкості 
спричинених наслідків.

Ступінь суспільної небезпеки злочину, передбаченого 
ст.  272 КК,  визначається, перш за  все, наслідками цього 
діяння,  їхньою  соціальною  вагою.  Суспільно  небезпечні 
наслідки – це шкода, яка заподіюється злочинним діянням 
суспільним  відносинам,  охоронюваним  кримінальним 
законом  [2,  с.  130–131]. Як  уже  зазначалось,  ст.  272 КК 
суспільно небезпечними наслідками називає такі: загрозу 
загибелі людей чи настання  інших тяжких наслідків;  за-
подіяння  шкоди  здоров’ю  потерпілого;  загибель  людей; 
інші  тяжкі  наслідки.  Отже,  сформульований  законодав-
цем склад злочину, передбаченого ст. 272 КК, є матеріаль-
ним, тобто суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою 
ознакою  цього  складу,  і  момент  закінчення  злочину 
пов’язується з їх настанням.

Аналіз  нормативно-правових  актів  доводить,  що  в 
кожному конкретному випадку суспільно небезпечних на-
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слідків на виробництві треба з’ясувати, яких правил без-
пеки на ньому дотримуються. Нижче наведений орієнтов-
ний перелік таких нормативно-правових актів.

До  загальних правил безпеки виробництва належать: 
Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р., 
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р., 
Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 р., Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуа-
тацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небез-
пеки» від 26 листопада 2011 р. № 1107, Наказ Державного 
комітету з нагляду за охороною праці «Про затвердження 
Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з охорони праці та переліку робіт з під-
вищеною небезпекою» від 26 січня 2005 р. № 15 та інші.

До спеціальних або галузевих правил безпеки вироб-
ництва належать нижчезазначені.

У гірничому виробництві: Гірничий Закон України від 
6 жовтня  1999  р., Наказ Державного  комітету України  з 
промислової  безпеки,  охорони  праці  та  гірничого  нагля-
ду «Про затвердження Правил охорони праці під час роз-
робки  родовищ  корисних  копалин  відкритим  способом» 
від 18 березня 2010 р. № 61, Наказ Державного комітету 
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничо-
го нагляду «Про  затвердження Правил безпеки у  вугіль-
них шахтах» від 22 березня 2010 р. № 62 та інші.

Інші галузеві правила виконання робіт: Наказ Держав-
ного комітету України з промислової безпеки, охорони пра-
ці та гірничого нагляду «Про затвердження правил будови 
і  безпечної  експлуатації  вантажопідіймальних  кранів» 
від 18 червня 2007 р. № 132, Наказ Державного комітету 
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничо-
го нагляду «Про перелік робіт з підвищеною небезпекою» 
від  16  січня  2005  р.  №  15,  Наказ  Державного  комітету 
України з нагляду за охороною праці «Про затвердження 
Правил охорони праці в деревообробній промисловості» 
від  31  січня  2005  р.  №  20,  Наказ  Державного  комітету 
України  з  промислової  безпеки,  охорони  праці  та  гірни-
чого  нагляду  «Про  затвердження  Правил  охорони  праці 
під час виконання робіт на висоті» від 27 березня 2007 р. 
№ 62, Наказ Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвер-
дження  правил  охорони  праці  в  металургійній  промис-
ловості» від 22 грудня 2008 р. № 289, Наказ Державного 
комітету  України  з  промислової  безпеки,  охорони  праці 
та  гірничого  нагляду  «Про  затвердження Правил  охоро-
ни праці у сталеплавильному виробництві» від 15 жовтня 
2009 р. № 172, Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій 
України «Про затвердження правил охорони праці на авто-
мобільному транспорті» від 9 липня 2012 р. № 964, Наказ 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості «Про 
затвердження Правил охорони праці під час експлуатації 
тепломеханічного  обладнання  електростанцій,  теплових 
мереж і тепловикористовувальних установок» від 2 грудня 
2013 р. № 892, Наказ Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості «Про затвердження правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями» від 19 груд-
ня 2013 р. № 966, Наказ Міністерства  енергетики та ву-
гільної промисловості «Про затвердження Правил охоро-
ни праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» від 
19 січня 2015 р. № 21 та інші.

Як поняття «загроза загибелі людей чи настання інших 
тяжких наслідків» необхідно розуміти такі  зміни у стані 
виробничих об’єктів, підприємств, унаслідок яких вини-
кає реальна небезпека життю людей або реальна небезпе-
ка заподіяння (настання) шкоди згаданим у статті благам. 
Тяжкість  імовірних  наслідків  визначається  залежно  від 
цінності благ, які поставлено під загрозу, кількості осіб, які 
можуть постраждати від небезпечних дій, розміру можли-
вої матеріальної шкоди  тощо  (п.  21 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про практику застосування су-

дами України законодавства у справах про злочини проти 
безпеки виробництва» від 12 червня 2009 р. № 7) [3].

Вищезазначені зміни, породжені порушеннями правил 
безпеки, можуть виражатися у початку неконтрольованих 
процесів  горіння,  виникненні  процесів  детонації,  підви-
щенні  концентрації шкідливих  газів  в  атмосфері,  змінах 
у  взаємному  розташуванні  важких  предметів  (порушен-
ні  їхньої  стійкості)  чи  зменшенні  міцності  конструкцій, 
зростанні  тиску  газів  у  резервуарах  чи  трубопроводах, 
підведенні  електричної  напруги  до  об’єктів,  які  мають 
бути знеструмлені, тощо. Внаслідок цього виникає висо-
ка ймовірність виникнення пожеж, вибухів, дії термічних 
факторів,  обвалу  споруд  чи  вантажів,  початку  дії  інших 
шкідливих факторів або й реальний початок відповідних 
процесів. Водночас, вони породжують можливість настан-
ня шкоди, вказаної у ч. 1 ст. 272 КК.

Реальність  загрози  визначається  з  урахуванням наяв-
ності чи відсутності людей, матеріальних об’єктів у сфері 
дії шкідливих чинників, настання яких спричинене пору-
шеннями правил виконання робіт із підвищеною небезпе-
кою; кількістю та ступенем шкідливості певних речовин; 
тривалості, місця та часу вчинення діяння тощо. Тяжкість 
ймовірних  наслідків  визначається  залежно  від  цінності 
благ, які поставлено під загрозу; кількості осіб, які можуть 
потерпіти від вибуху, обвалу, дії інших чинників; розміру 
можливих матеріальних збитків, інших конкретних обста-
вин справи.

Так,  наприклад,  підприємець  Л.,  у  порушення  ст.  21 
Закону України «Про охорону праці», Постанови Кабіне-
ту Міністрів України № 1631 від 15 жовтня 2003 р.,  пп. 
1.2.1,  4.1.9,  4.1.5,  4.2.1,  4.5.8,  4.5.4,  4.9.1,  4.9.2  «Правил 
безпеки систем газопостачання України» (далі – ПБСГУ), 
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці № 254 від 
1 жовтня 1997 р., у магазині-кафе самочинно встановила 
дві  газобалонні  установки, що  експлуатуються  з  грубим 
порушенням  пп.  6.54,  6.55  державних  будівельних  норм 
(ДБН  В2.5–20–2001  «Газопостачання»  –  С. Б.);  не  роз-
робила проектну документацію на встановлення балонів 
зріджених вуглеводневих газів (далі – ЗВГ), не отримала 
дозволу  на  експлуатацію  обладнання  підвищеної  небез-
пеки, не  здала в експлуатацію  індивідуальні  газобалонні 
установки  (порушення  п.  4.9.1  ПБСГУ),  не  забезпечила 
проведення  контрольної  опресовки  газобалонної  уста-
новки (далі – ГБУ) (порушення п. 4.9.2 ПБСГУ), не про-
водила технічне обслуговування ГБУ (порушення п. 4.1.5 
ПБСГУ), в приміщенні знаходиться більше одного бало-
на – 2 штуки. Крім того, у порушення пп. 1.2.1, 4.2.1, 4.1.9, 
4.9.20 ПБСГУ, п.  1  табл.  14 Правил будови  та  безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском, відсутня 
особа, відповідальна за безпечну експлуатацію ГБУ, особа, 
яка пройшла навчання і перевірку знань ПБСГУ й інших 
нормативних актів в обсязі виконуваної нею роботи; від-
сутні  інструкції з безпечних методів робіт з експлуатації 
ГБУ; приміщення кухні не відповідає вимогам норматив-
них  документів  (відсутнє  вікно  з  кватиркою,  відсутність 
сигналізатора  загазованості  – С. Б.).  Згадані  порушення 
створили загрозу загибелі людей і настання інших тяжких 
наслідків [4].

На нашу думку, необережне створення загрози загибе-
лі людей чи настання інших тяжких наслідків, спричине-
не порушенням правил безпеки під  час  виконання  робіт 
з  підвищеною  небезпекою,  не  становить  такого  ступеня 
суспільної  небезпеки,  який  потребує  встановлення  кри-
мінальної  відповідальності.  Для  запобігання  вчиненню 
таких діянь достатньо більш оперативних заходів дисци-
плінарної та адміністративної відповідальності.

Підтвердженням  цієї  думки  є  аналіз  інших  норм КК 
України. Так, р. ІІ «Злочини проти життя та здоров’я осо-
би» та р. VІ «Злочини проти власності» Особливої частини 
КК не містять загальних норм, що передбачають відпові-
дальність за створення загрози загибелі людей, заподіяння 
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шкоди їхньому здоров’ю чи власності. Не містить такого 
суспільно  небезпечного  наслідку  і  загальна  стосовно  ст. 
272 КК норма – ст. 271 КК «Порушення вимог законодав-
ства про охорону праці», яка передбачає відповідальність 
лише  за  реально  заподіяну  шкоду  життю,  здоров’ю  чи 
власності.

Законодавець,  визначаючи  як  суспільно  небезпечний 
наслідок аналізованої норми «загибель людей», викорис-
тав множинне число, щоб охопити все невизначене коло 
можливих випадків – від загибелі однієї людини до заги-
белі двох або більше людей.

До інших тяжких наслідків належать випадки заподі-
яння тяжких тілесних ушкоджень хоча б одній людині, се-
редньої тяжкості тілесних ушкоджень двом і більше осо-
бам,  шкоди  у  великих  розмірах  підприємству,  установі, 
організації чи громадянам, тривалий простій підприємств, 
цехів або їхніх виробничих дільниць.

Під  шкодою  здоров’ю  треба  розуміти  випадки, 
пов’язані з заподіянням особі середньої тяжкості чи лег-
ких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний 
розлад здоров’я або незначну втрату працездатності (п. 21 
Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про прак-
тику застосування судами України законодавства у спра-
вах про злочини проти безпеки виробництва» від 12 черв-
ня 2009 р. № 7) [3].

Загибель  людей,  заподіяння  потерпілому  тяжких,  се-
редньої  тяжкості  або  легких  тілесних  ушкоджень  –  сус-
пільно  небезпечні  наслідки,  які  мають  особистий  (фі-
зичний)  характер;  заподіяння шкоди  у  великих  розмірах 
підприємству,  установі,  організації  чи  громадянам,  три-
валий  простій  підприємств,  цехів  або  їхніх  виробничих 
дільниць – це майнова шкода, яка належить до оціночних 
понять. Законодавець не дає визначення мінімального роз-
міру  такої шкоди,  внаслідок  завдання  якої  настає  кримі-
нальна відповідальність за ст. 272 КК.

На  нашу  думку,  використання  оціночних  понять  при 
конструюванні  кримінально-правових  норм  нерідко  не 
виправдовує  себе,  оскільки  залишає  можливість  вільної 
оцінки фактів правозастосувачем, що не завжди є доціль-
ним.  Відсутність  визначення  мінімального  розміру  май-
нової шкоди, внаслідок завдання якої настає кримінальна 
відповідальність за ст. 272 КК, є, на наш погляд, недоліком 
цієї норми.

Якщо звернутися до р. VI КК «Злочини проти власнос-
ті», ми не знайдемо в ньому норми, що встановлювала б 
відповідальність  за  необережне  пошкодження майна  без 
завдання будь-яких інших тяжких наслідків.

На  наш  погляд,  майнова шкода  не  повинна  визнава-
тись тим суспільно небезпечним наслідком, у разі настан-
ня  якого  має  виникати  кримінальна  відповідальність  за  
ст. 272 КК.

Проте треба зазначити, що, оскільки практика визнає 
майнову шкоду суспільно небезпечним наслідком злочи-
ну, передбаченого ст. 272 КК, необхідно в кожному кон-
кретному випадку настання  такого наслідку  вирішувати, 
зважаючи на всі обставини, чи великого розміру завдана 
підприємству, установі,  організації  або  громадянам шко-
да, чи є простій підприємств, цехів або їхніх виробничих 
дільниць тривалим тощо.

Ч. 2 ст. 272 КК встановлює відповідальність за суттє-
во  різні  за  ступенем  суспільної  небезпеки  наслідки  (від 
матеріальної  шкоди  у  великих  розмірах,  тривалого  про-
стою підприємства, цехів або їхніх виробничих дільниць, 
середньої  тяжкості  тілесних  ушкоджень  двом  і  більше 
особам до  загибелі  багатьох людей – С. Б.), що,  на наш 
погляд, не є цілковито виправданим, оскільки втрачається 
орієнтир для застосування такої норми і взагалі набагато 
зменшується її загальнопревентивна функція. Як зазначає 

Л.Г.  Мачковський,  надмірна  абстрактність  норми,  зайва 
кількість оціночних норм настільки ж небезпечні, як мак-
сималізм формалізації [5, с. 57]. Законодавець повинен так 
сформулювати закон, щоб смисл його був ясним, а форма 
викладення повністю відбивала  те, що  в ньому повинно 
бути виражено, щоб воля законодавця повною мірою до-
ходила до того, хто читає закон, і він міг бути твердо впев-
неним у тому, що дух і буква закону ідентичні [6, с. 142].

На наш погляд, криміналізація різних за ступенем сус-
пільної  небезпеки  наслідків  у  різних  частинах  норми  і, 
відповідно, диференціація тяжкості покарання за такі на-
слідки, відповідатиме загальним принципам кримінально-
го права, сприятиме правильному тлумаченню змісту нор-
ми правозастосовними органами і дозволить максимально 
індивідуалізувати покарання.

Варто зауважити, що під час порушення правил безпе-
ки у будь-якій сфері діяльності людини немає принципо-
вої різниці ні в механізмі настання суспільно небезпечних 
наслідків,  ні  в  їхніх  кількісно-якісних  показниках.  Саме 
тому позиція законодавця, який встановлює у диспозиціях 
злочинів, схожих за своїм складом та механізмом вчинен-
ня, різні суспільно небезпечні наслідки, здається недостат-
ньо  обґрунтованою.  Вважаємо  за  необхідне  уніфікувати 
ці норми, встановивши у них єдині суспільно небезпечні 
наслідки, у разі настання яких виникає кримінальна від-
повідальність. До таких суспільно небезпечних наслідків 
треба віднести лише заподіяння середньої тяжкості, тяж-
ких тілесних ушкоджень або загибелі людей.

Необережне створення загрози загибелі людей чи на-
стання  інших тяжких наслідків повинно, на наш погляд, 
тягти за собою адміністративну відповідальність, оскіль-
ки такий вид відповідальності, порівняно з кримінальною, 
є  більш  оперативним  і  здатним  виконати функцію  запо-
бігання фактичному настанню суспільно небезпечних на-
слідків у подальшому без кримінального переслідування.

Оскільки  ст.  272  КК  передбачає  настання  суспіль-
но небезпечних наслідків,  то причинний зв’язок також є 
обов’язковою ознакою цього складу злочину. Криміналь-
на відповідальність за ст. 272 КК може настати лише тоді, 
коли  таке  порушення  правил  безпеки  під  час  виконання 
робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-
якому підприємстві викликає (породжує) настання хоча б 
одного  з  суспільно небезпечних наслідків,  передбачених 
диспозицією згаданої статті.

Щоб вважати причинний зв’язок встановленим, необ-
хідно з’ясувати: які вимоги правил безпеки під час вико-
нання робіт із підвищеною небезпекою не були виконані 
особою;  чи  запобігало настанню шкідливих наслідків  їх 
виконання; чи описано діяння особи в диспозиції кримі-
нально-правової норми. Якщо злочин вчинений через без-
діяльність,  то  важливо  дізнатися:  чи мала  особа можли-
вість виконати правила належним чином.

Отже,  нами  запропоновано  внесення  змін  до  кримі-
нального законодавства України, що охороняє безпеку ви-
робництва, зокрема, до ст. 272 КК. До основних положень, 
які  доцільно  використати,  належать:  1)  диференціація 
відповідальності залежно від формально визначених сус-
пільно небезпечних наслідків: середньої тяжкості, тяжких 
тілесних  ушкоджень,  спричинення  загибелі  одного  або 
кількох  потерпілих  та  передбачення  у  нормі  відповідно 
ступеня суспільної небезпеки цих наслідків трьох частин; 
2) декриміналізація створення загрози загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків, а також заподіяння шко-
ди у великих розмірах підприємству, установі, організації 
чи громадянам; тривалого простою підприємств, цехів або 
їхніх виробничих дільниць внаслідок порушення правил 
безпеки під  час  виконання  робіт  з  підвищеною небезпе-
кою.
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хаРакТЕРиСТика ОСОби ЗлОЧиНця У ЗлОЧиНах, ПОВ’яЗаНих 
іЗ НЕцільОВиМ ВикОРиСТаННяМ бЮДжЕТНих кОШТіВ УкРаЇНи

CHARACTERISTICS OF PERSONAL INJURY IN CRIMINAL SUFFERING 
FROM UNLAWFUL USE OF BUDGETARY FUNDS OF UKRAINE

лилик В.а.,
аспірант юридичного факультету

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права»

Стаття присвячена дослідженню наукових поглядів на особу злочинця, яка вчиняє злочини, пов’язані з нецільовим використанням 
бюджетних коштів (ст. 210 КК України). Наведена характеристика категорій осіб, які вчиняють даний вид злочину. Охарактеризовані їх 
пошукові ознаки та проведена класифікація. 

Ключові слова: бюджет, бюджетні кошти, криміналістика, криміналістична характеристика, особа злочинця, службова особа.

Статья посвящена исследованию научных взглядов на личность преступника, который совершает преступления, связанные с не-
целевым использованием бюджетных средств (ст. 210 УК Украины). Приведена характеристика категорий лиц, которые совершают этот 
вид преступления. Дана характеристика их поисковым признакам и проведена классификация.

Ключевые слова: бюджет, бюджетные средства, криминалистика, криминалистическая характеристика, личность преступника, 
должностное лицо.

The article is sanctified to research of scientific looks to theface of criminal, that commits crime, related to the no purpose use of budgetary 
facilities (Art. 210 CC of Ukraine). The characteristics of the categories of persons committing this type of crime are given. Described them search-
ing signs and conducted classification. It is determined that the recipient of the budget funds is a business entity, a public or other organization 
that does not have the status of a budgetary institution authorized by the budget manager to implement the measures provided for by the budget 
program and receives funds from them from the budget. One of the central elements of the structure of the forensic procedure for investigating a 
particular type of crime is a forensic characteristic, which is the most informative for the investigation process. Among its components, an impor-
tant place is occupied by the offender. Summarized categories of criminals contain important search features that help identify specific offenders 
and their possible location, and help gather credible evidence that is sufficient to bring them to justice. Having analyzed the current legislation, 
periodical legal literature and disposition of Art. 210 of the CC of Ukraine, we came to the conclusion that this element of forensic characteristics 
is not sufficiently developed and requires more attention from the part of criminologists. Accountable for the misuse of budget funds are attracted 
by the accounting officers or financially responsible persons. Leaders, however, remain aside or pay a symbolic administrative fine.

Key words: budget, budgetary facilities, criminalistics, criminalistics description, face of criminal, official person.

Новий  етап  економічних  реформ  в  Україні  супрово-
джується не лише позитивними, але й негативними тен-
денціями  у  соціально-економічній  ситуації  країни. Одне 
з  провідних  місць  займали  й  займають  корупція  та  еко-
номічна  злочинність.  Важливою  галуззю  економічної 
діяльності  нашої  держави  є  сфера  бюджетних  відносин. 
У зв’язку з цим, протидія злочинам, вчинюваним у даній 
сфері,  завжди  вважалася  пріоритетним  напрямом  діяль-
ності  правоохоронних  органів.  Виявом  таких  суспільно 
небезпечних діянь є, серед інших, нецільове використання 
бюджетних  коштів, що  завдає  суттєвої шкоди  державі  в 
економічному та фінансовому планах, знижує рівень дові-
ри до фінансових установ та держави в цілому.

Одним  із  центральних  елементів  структури  криміна-
лістичної методики розслідування окремого виду злочину 
є криміналістична характеристика, яка є найбільш інфор-
мативною для процесу розслідування. Серед її складових 
важливе місце посідає особа злочинця. Узагальнені відо-
мості  про  категорії  злочинців  містять  важливі  пошуко-

ві  ознаки, що допомагають  встановити  конкретних  осіб, 
причетних до злочинів, їх можливе місце перебування та 
допомагають зібрати достовірні докази, достатні для при-
тягнення  їх  до  кримінальної  відповідальності.  Здійснив-
ши аналіз діючого законодавства, періодичної юридичної 
літератури та диспозиції  ст.  210 КК України, ми дійшли 
висновку, що  цей  елемент  криміналістичної  характерис-
тики є недостатньо розроблений та потребує більш при-
скіпливої уваги з боку науковців-криміналістів.

Увагу питанням з’ясування та вивчення ознак осіб, які 
вчиняють злочини у бюджетній сфері, приділяли В. П. Ба-
хін, Р. С. Бєлкін, О. М. Васільєв, В. І. Василинчук, О. Ф. До-
лженков,  О. Ю.  Заблоцька,  В.  В.  Кікінчук,  В.  В.  Ковш, 
Ю. І. Кудряшова, Г. К. Літвінчук, Ю. Г. Маслак, Г. А. Ма-
тусовський, М. В. Салтевський, Л. П. Скалозуб, Р. А. Сте-
панюк, А. В. Холостенко, В. Ю. Шепітько та ін. В останні 
роки  цю  проблематику  досліджували  В.  А.  Нечитайло, 
О. М. Олійник, Н. А. Остап’юк, О. В. Процюк, О. Р. Ру-
жецька, В. М. Руфанова, Р. І. Сибірна та А. В. Сибірний.
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Метою статті є з’ясування характерних криміналістич-
но  значимих  рис  особи,  яка  вчиняє  злочини,  пов’язані  з 
нецільовим використанням бюджетних коштів, для подаль-
шого формування криміналістичної характеристики зазна-
ченого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Бюджетного кодексу України 
(далі – БК України), для здійснення програм та заходів, що 
реалізуються  за  рахунок  коштів  бюджету,  бюджетні  асиг-
нування надаються розпорядникам бюджетних коштів.  За 
обсягом  наданих  прав  розпорядники  бюджетних  коштів 
поділяються на головних розпорядників та розпорядників 
нижчих рівнів. Головні розпорядники бюджетних коштів – 
це бюджетні установи в особі їх керівників, які, відповідно 
до БК України, отримують повноваження шляхом установ-
лення бюджетних призначень (п. 18 ч. 1 ст. 2 БК України). 
Вони визначають мережу розпорядників нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо 
формування єдиного реєстру розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів та даних такого реєстру (ч. 3 ст. 10 БК 
України).  У  результаті  застосування  програмно-цільового 
методу  в  бюджетному  процесі  розпорядники  бюджетних 
коштів  набувають  статусу  відповідальних  виконавців  бю-
джетних програм  (ст. 20 БК України)  [1]. Відповідальний 
виконавець  бюджетних  програм  визначається  головним 
розпорядником за погодженням з центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування державної бю-
джетної  політики.  Крім  того,  відповідальним  виконавцем 
може бути і сам головний розпорядник у випадку, якщо ви-
конання бюджетної програми забезпечується його апаратом 
чи розпорядник нижчого рівня входить у структуру голов-
ного розпорядника.

Особа злочинця є однією з центральних проблем наук 
кримінального  профілю  (кримінології,  кримінального 
права,  криміналістики,  оперативно-розшукової  діяльнос-
ті).  У  криміналістичній  науці  вивчення  особи  злочинця 
має давні традиції. Ще її засновник, Ганс Гросс, вказував, 
що в розслідуванні злочинів «найбільші зусилля слід до-
кладати саме до з’ясування особистості обвинуваченого». 
Він  виклав  своє  розуміння  значущості  складової  особи 
злочинця, що робить акцент на взаємозв’язок «сліди зло-
чину – особа злочинця». Головна ідея методики розсліду-
вання  злочинів  полягає  у  тому, що,  спираючись  на  істо-
ричні, культурні, соціальні та меншою мірою інші аспекти 
життєдіяльності  окремої  групи  осіб  (злочинців-циганів), 
Ганс Гросс моделював їх психологічний профіль. Він на-
водив набір їх (циган) специфічних психологічних власти-
востей, таких як високий ступінь колективізму, гіпертро-
фована обережність, невдячність, мстивість, жорстокість 
та лінь [2, с. 42-43, 111].

Вітчизняна  криміналістика  накопичила  певний  досвід 
у  дослідженні  проблеми  злочинця.  Сьогодні,  як  зазначає 
Р. Л. Лужецька, традиційно виділяють два напрями вивчен-
ня особистості злочинця. Перший напрям передбачає отри-
мання  даних  про  особу  злочинця  по  залишених  на  місці 
слідах, як матеріальних, так і ідеальних. Виявлені сліди до-
зволяють швидко знайти і затримати злочинця, а в подаль-
шому провести його  ідентифікацію. Другий – передбачає 
вивчення  особистості  підозрюваного  (обвинуваченого)  у 
процесі досудового слідства з метою встановлення вичерп-
ної криміналістичної характеристики особистості суб’єкта. 
Традиційні підходи до вивчення особистості злочинця, на 
думку  науковця,  не  дають  змоги  достовірно  побудувати 
таку модель, тому що у першому підході при всьому різно-
манітті матеріальних та ідеальних слідів, які відобразилися, 
можна зробити лише приблизні висновки про деякі ознаки, 
властивості особи, що потенційно вчинила злочин; недолік 
другого підходу обумовлений лише приблизним, неточним 
висновком про тотожність підозрюваного та особи, яка вчи-
нила, і знову-таки не дозволяє співвіднести інформацію про 
властивості особи, яка вчинила злочин, з реальними харак-
теристиками даної особи. О. Л. Лужецька підтримує дум-

ку Н. І. Малихіної про третій напрям у криміналістичному 
вивченні особи злочинця. Цей напрям передбачає вивчення 
засуджених за вироком суду, що набрав законної сили, а та-
кож підозрюваних, щодо яких було припинено криміналь-
не провадження за нереабілітуючими обставинами. Такий 
підхід має вигляд ретроспективного аналізу і в його основі 
лежать статистичний, системний методи та метод узагаль-
нення  характеристик  [3,  с.  199].  Самі  ж  криміналістично 
значущі властивості можна умовно розділити на три великі 
групи: біологічні (стать, вік, фізичні ознаки); психічні (ін-
телект, воля); соціальні (соціальний статус, рід занять, про-
фесійна належність, місце проживання, взаємини з іншими 
людьми).

У цьому сенсі доцільно навести погляди кримінологів, 
що розробляють кримінологічну характеристику особи зло-
чинця, та інформаційно доповнюють криміналістичні відо-
мості. Так, О. М. Олійник характеризує особу злочинця, що 
неправомірно  використовує  бюджетні  кошти  в  Збройних 
Силах  України,  через  розкриття  її  соціально-демографіч-
них,  кримінально-правових  та  морально-психологічних 
ознак. Він робить  висновок про  те, що більшість началь-
ників і командирів, які отримують призначення на матері-
ально  привабливі  посади  через  протекціонізм  впливових 
покровителів  за  грошову  винагороду,  використовують  це 
як можливість компенсувати грошові витрати і збагатити-
ся шляхом розкрадання бюджетних коштів з обов’язковим 
поверненням частини фінансів  їх розпорядникам, а також 
виплатою  незаконної  винагороди  контролюючим  органам 
та вищестоящому начальству. Як основний мотив вчинення 
такого виду злочину виокремлюється корислива установка 
на незаконне збагачення [4, с. 209, 214]. Схожої думки щодо 
кримінологічних ознак особи, яка вчиняє злочини, пов’язані 
з незаконним використанням бюджетних коштів, дотриму-
ється В. М. Руфанова. Досліджуючи соціально-демографіч-
ні ознаки, науковець вказує, що у більшості випадків даний 
вид злочину вчиняють чоловіки (70% засуджених). За віком 
спостерігається  тенденція  до  старших  вікових  категорій. 
Основну вікову групу складають особи віком 40–50 років 
(67%), понад 50 років – майже 14%, а до 40 років – майже 
19%. Майже 87% засуджених мають вищу освіту. Близько 
79%  злочинів,  пов’язаних  із  нецільовим  використанням 
бюджетних коштів, вчиняється у містах. Щодо соціально-
рольових ознак, то тут варто мати на увазі, що злочин вчи-
няється виключно тими особами, що безпосередньо мають 
доступ  до  бюджетних  коштів  та мають можливість  ними 
розпоряджатися. Це, зокрема, особи, які обіймають посади 
керівників управлінь, відділів, служб бюджетних установ, 
підприємств, організацій, а також суб’єктів підприємниць-
кої  діяльності.  У  зв’язку  з  цим,  половина  таких  злочин-
ців – це керівники бюджетних установ (із них 32% держав-
них службовців) або суб’єкти підприємницької діяльності  
(із  них  18%  бухгалтерських  працівників).  В. М.  Руфано-
ва визначає такий перелік криміногенних посад: посадові 
особи господарських підприємств, начальники фінансових 
управлінь (відділів) обласної чи районної державної адміні-
страції, голови міських (сільських) рад народних депутатів 
[5, с. 604-605].

Р. Л. Степанюк виокремлює дві групи суб’єктів, що вчи-
няють злочини у бюджетній сфері. До першої він відносить 
осіб, які безпосередньо беруть участь у формуванні, розпо-
ділі та використанні бюджетних коштів, а до другої – осіб, 
які посягають на бюджетні кошти «ззовні», використовую-
чи певні  господарські механізми. Суб’єктів  першої  групи 
науковець називає «уповноваженими особами», а другої – 
«підприємцями»  [6,  с.  82]. Такий поділ,  безумовно, пред-
ставляє інтерес для криміналістичної характеристики зло-
чинів, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних 
коштів. До першої групи суб’єктів належать службові осо-
би,  уповноважені державою розподіляти бюджетні  кошти 
за цільовим призначенням, а суб’єкти другої групи – мають 
повноваження використовувати вже розподілені бюджетні 
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кошти. Також доцільно розглядати питання вчинення дано-
го злочину за попередньою змовою групою таких осіб.

Н. А. Остап’юк та О. В. Процюк зазначають, що суб’єкт 
злочину, передбаченого ст. 210 КК України, є спеціальним 
і  ним  може  визначатися  лише  службова  особа,  наділена 
правом  розпоряджатися  бюджетними  коштами,  зокрема 
відповідні особи підприємств,  установ  та організацій, фі-
нансування  яких  здійснюється  за  рахунок  бюджету. Саме 
наявність повноважень щодо розпорядження бюджетними 
коштами береться до уваги в ході визначення суб’єкта зло-
чину.  Разом  із  тим,  доцільно  було  б  деталізувати  вказані 
повноваження і чітко вказати на необхідність забезпечення 
цільового використання коштів.

Проаналізувавши законодавство України щодо відпові-
дальності посадових осіб за здійснені господарські опера-
ції, що містять нецільове використання бюджетних коштів, 
науковці дійшли до наступних висновків. Посадові особи 
підписують  здебільшого документи,  які містять  дозвіл на 
витрачання грошових коштів.  Із  запровадженням системи 
попереднього  та поточного казначейського контролю зло-
вживання у цьому питанні зараз трапляються рідко. Значно 
частіше нецільове використання бюджетних коштів реалі-
зується шляхом відпуску матеріальних цінностей за  зави-
щеними нормами в межах самої бюджетної установи або 
одержувача  бюджетних  коштів.  У  цьому  випадку  підпис 
посадової особи,  зазвичай,  відсутній  або наявний лише у 
вигляді візи. Крім того, відповідно до Типового положен-
ня про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів України 26 січня 
2011 р., рекомендовано до завдань бухгалтерської служби 
включити «забезпечення  дотримання бюджетного  законо-
давства…;  забезпечення  контролю  за  наявністю  та  рухом 
майна,  використання  фінансових  і  матеріальних  (немате-
ріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів 
і  кошторисів».  Ці  положення  призводять  до  того, що  до-
сить часто до відповідальності за нецільове використання 
бюджетних коштів притягаються саме працівники бухгал-
терської служби або матеріально відповідальні особи. Ке-
рівники при цьому  залишаються осторонь або сплачують 
символічний адміністративний штраф [7, с. 357].

Проаналізувавши  кримінальне  та  бюджетне  законо-
давство,  В.  А.  Нечитайло  виокремлює  три  категорії  зло-
чинців,  що  вчиняють  злочини  у  досліджуваній  сфері:  
1)  розпорядники  бюджетних  коштів  (головні  розпоряд-
ники та розпорядники нижчого рівня); 2)  службові особи 
одержувачів  бюджетних  коштів;  3)  особи,  які  вчиняють 
злочин через службову недбалість. Залежно від причин та 
умов, що спонукають до вчинення даного виду злочину, на-
уковець наводить наступні  групи  злочинців: 1) особи,  які 
вчинили злочин унаслідок збігу певних об’єктивних обста-
вин  (наприклад,  з метою недопущення настання негатив-
них наслідків для юридичної особи); 2) особи, які вчинили 

злочин  з  метою  задоволення  власних  потреб  або  потреб 
юридичної особи (наприклад, для виконання раніше даної 
обіцянки партнерам);  3)  особи,  які  вчинили  злочин  через 
недостатні знання бюджетного законодавства або службову 
недбалість; 4) особи, які вчинили злочин, розраховуючи на 
уникнення кримінальної відповідальності. В. А. Нечитайло 
переконаний, що особливості механізму вчинення нецільо-
вого використання бюджетних коштів (значна кількість під-
розділів та осіб, що беруть участь у використанні бюджет-
них коштів, а також складний документообіг) зумовлюють 
потребу поєднання зусиль декількох осіб. Тому в більшості 
випадків такі протиправні дії вчиняються у співучасті. Спі-
вучасниками такого злочину найчастіше стають керівники 
та  головні  бухгалтери  установ, що мають  відношення  до 
використання бюджетних коштів. Співучасниками можуть 
бути  і  службові  особи  органів  Державної  казначейської 
служби  України,  а  також  місцевих  фінансових  органів  
[8, с. 137-138].

Р. І. Сибірна, А. В. Сибірний та О. В. Хомів вказують, 
що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 210 КК України, 
може бути будь-яка службова особа виконавчої влади або 
місцевого самоврядування, підприємства, установи чи ор-
ганізації незалежно від форми власності, до повноваження 
якої входить виконання функцій із формування, розподілу, 
перерозподілу,  безпосереднього  використання  бюджетних 
коштів,  дотримання  вимог  щодо  пропорційного  скоро-
чення або фінансування видатків бюджету. З урахуванням 
конкретного  службового  статусу  і  повноважень  стосов-
но бюджетних коштів, усіх службових осіб, котрі можуть 
бути  суб’єктами  нецільового  використання  бюджетних 
коштів,  науковці  пропонують  згрупувати  так:  1)  службо-
ві  особи  –  розпорядники  бюджетних  коштів;  2)  службові 
особи – одержувачі бюджетних коштів; 3) службові особи 
органів виконавчої влади, бюджетних установ, які не є роз-
порядниками бюджетних коштів, але мають повноваження 
щодо їх формування і використання; 4) службові особи Мі-
ністерства фінансів України, місцевих фінансових органів, 
органів ДКУ, які, згідно з законодавством, зобов’язані ви-
конувати функції щодо забезпечення виконання бюджетів, 
обслуговування рахунків державного і місцевого бюджетів, 
бюджетних і небюджетних установ [9, с. 103].

Отже, проведене дослідження дає підстави стверджува-
ти, що відповідно до положень чинного законодавства, зло-
чини,  пов’язані  з  нецільовим  використанням  бюджетних 
коштів,  вчиняють  службові  особи,  які  наділені  повнова-
женнями щодо здійснення бюджетних видатків. Вивчення 
особи злочинця, з’ясування причин і механізму її поведінки 
дозволяє  найбільш  ефективно  здійснювати  профілактич-
ний  вплив  на  особу,  а  зібрана  та  узагальнена  інформація 
щодо цього є підґрунтям для формування криміналістичної 
характеристики та, в подальшому, окремої криміналістич-
ної методики.
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Актуальність розглядуваної теми полягає в тому, що на теперішній час порушено багато кримінальних справ щодо суддей за статтею 
375 КК України. З метою забезпечення конституційного порядку у сфері функціонування судової влади в Україні, дотримання принципів 
верховенства права, основних засад здійснення судочинства, поваги до прав й основних свобод людини, а також із метою виключення 
ситуацій підміни понять у правозастосовній діяльності гостро постає проблема кваліфікації злочинів, передбачених статтею 375 Кримі-
нального кодексу України. 

Ключові слова: неправосудне рішення, незаконний вирок, ст. 375 КК України, неправосудність, незаконність, суддя, сфальсифіко-
ване рішення.

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что в настоящее время имеется много уголовных производств в отношении 
суддей по статье 375 УК Украины. С целью обеспечения конституционного порядка в сфере функционирования судебной системы в 
Украине, соблюдения принципов верховенства права, основных положений осуществления судопроизводства, уважения к правам и 
основным свободам человека, а также с целью исключения ситуаций подмены понятий в правоприменительной деятельности на се-
годняшний день дисскусионной и требующей внимания является проблема квалификации предступлений, предусмотренных статей 375 
Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: неправосудное решение, незаконный приговор, ст. 375 УК Украины, неправосудность, незаконность, судья, 
фальсифицированное решение.

The relevance of the topic covered by this article lies in fact that to date there have been initiated a lot of criminal proceedings in respect of 
judges in accordance with article 375 of the Criminal Code of Ukraine. In order to ensure constitutional order in the sphere of functioning of the 
judicial authority in Ukraine, to abide by the principles of the supremacy of law, basic means of implementing the procedure in Ukraine, respect to 
the fundamental human rights and freedoms, and with a view to exclude cases of the concept confusion in law-enforceable activity, at the moment 
the problem of definition of the crimes foreseen by article 375 of the Criminal Code of Ukraine is particularly acute.

Therefore, article 375 of the Criminal Code of Ukraine surely is a provision which serves as a protective function, and a judge can be brought 
to justice for committing such crime. One of the biggest problems is the lack of a stable cassation court practice in Ukraine (or established case-
law practice) in respect of any offence [actus reus] and, in particular, in respect of the interpretation of Art. 375 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: unjust decision, unlawful sentence, article 375 of the Criminal Code of Ukraine, miscarriage of justice, illegality, judge, falsified 
judgment.

Відповідно  до  статті  375  Кримінального  кодексу 
України  (далі  – КК України),  а  саме постановлення  суд-
дею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови в державі Україна закріплено відпо-
відальність за посягання на одні з найважливіших суспіль-
но-правових відносин, які виникають під час здійснення 
правосуддя. 

Актуальність  розглядуваної  теми  полягає  в  тому, що 
на  теперішній  час  порушено  багато  кримінальних  справ 
щодо суддей за статтею 375 КК України. Так, внесено до 
бази ЄРДР 542 кримінальні провадження, в яких згадуєть-
ся підозра за ст. 375 КК, і жодного розуміння щодо складу 
самого злочину за цією статтею [1]. Ще у 2012 році Тютю-
гін В.І., Капліна О.В. та Тітко І.А. зазначали протилежне: 
«Доволі позитивним фактом вважали те, що вищевказана 
норма кримінального закону застосовувалась вкрай рідко» 
[2, с. 42].

Ситуація,  яка  склалася на  сьогодні  з  кількістю пору-
шених проваджень щодо суддів за ст. 375 КК, – складна, 
про що свідчить звернення Вищої ради правосуддя із за-
питом до Генерального прокурора про надання інформації 
стосовно розкриття і розслідування внесених до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань заяв щодо постановлення 
суддями завідомо неправосудних рішень.

Таким чином, із метою забезпечення конституційного 
порядку у сфері функціонування судової влади в Україні, 
дотримання принципів верховенства права, основних за-
сад  здійснення  судочинства,  поваги  до  прав  й  основних 
свобод  людини,  а  також  із  метою  виключення  ситуацій 
підміни понять у правозастосовній діяльності на теперіш-
ній час гостро постає проблема кваліфікації злочинів, пе-
редбачених статтею 375 Кримінального кодексу України. 

Вбачається нагальна необхідність як в офіційному так і 
в науковому тлумаченні терміну «неправосудне рішення», 
вжитого в частині четвертій статті 62 Конституції України 
та КК України з метою формування правопорядку в Укра-
їні на засадах принципу верховенства права й неухильно-
го  забезпечення  принципу  правової  визначеності  як  його 
складової  частини,  недопущення  втручання  в  здійснення 
суддею його функцій особами, які незадоволені прийнятим 
рішенням,  із  метою  забезпечення  майбутньої  практичної 
дієвості судово-конституційної реформи щодо правосуддя 
в частині неухильного забезпечення дотримання незалеж-
ності суддів під час здійснення ними правосуддя, а також 
із метою забезпечення дієвості  державного  захисту права 
будь-якої особи і громадянина на справедливий і незалеж-
ний суд. Таке офіційне та наукове тлумачення дасть змогу 
кожному судді й суду під час здійснення правосуддя визна-
читися, яке саме рішення є неправосудним, оскільки наразі 
в  практичній  реалізації  відповідних  положень  законодав-
ства формується неоднакове розуміння поняття «неправо-
судний» органами досудового розслідування та судами.

Відповідно до частини четвертої статті 62 Основного 
Закону України «в разі скасування вироку суду як непра-
восудного  держава  відшкодовує  матеріальну  і  моральну 
шкоду, завдану безпідставним засудженням».

Водночас зазначена норма Основного Закону України 
не розкриває змісту поняття «як неправосудного», внаслі-
док чого практична реалізація цього поняття призводить 
до неоднакового тлумачення, зокрема органами досудово-
го розслідування, конкретних дій суддів з ухвалення судо-
вих рішень  та,  з  іншого боку, формує щоденне неодноз-
начне (довільне) тлумачення цього поняття в практичному 
його застосуванні.
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Практична  необхідність  офіційного  тлумачення  тер-
міну  «неправосудне»,  вжитого  в  частині  четвертій  стат-
ті  62 Конституції України,  у  взаємозв’язку  з  наслідками 
скасування вироку зумовлена тим, що зазначене поняття 
не дістало конкретизації в поєднанні  з поняттями «неза-
конність»  і «необґрунтованість» у жодному законодавчо-
му акті України, а це є ризиком порушення прав громадян 
на справедливий судовий захист  і  гарантій незалежності 
суддів під час здійснення ними правосуддя.

Так,  забезпечення  правової  визначеності  під  час  ви-
рішення питань, пов’язаних із матеріальними та процесу-
альними підставами кримінальної відповідальності судді 
за постановлення  завідомо неправосудного рішення, має 
істотне значення для створення належних умов здійснен-
ня правосуддя в державі. При цьому з огляду на практику 
Європейського суду  з прав людини невід’ємним елемен-
том принципу правової визначеності є єдність та стабіль-
ність  судової  практики,  завдяки  якій можуть  бути  подо-
лані прогалини,  зумовлені недосконалим та недостатньо 
чітким формулюванням правових норм,  зокрема тих, які 
визначають засади кримінальної відповідальності.

Однією з ключових вимог до судового рішення є його 
правосудність. Це юридичний критерій, дотримання якого 
перевіряють суди вищих інстанцій. Правосудність є осно-
вною вимогою якості судового рішення, порушення якої є 
підставою для скасування чи зміни судового рішення.

Правосуддя в Україні функціонує на засадах верховен-
ства права відповідно до європейських стандартів і забез-
печує право кожного на справедливий суд. Так, згідно  із 
частиною першою статті 7 Закону № 1402-VIII кожному 
гарантується  захист його прав,  свобод та  інтересів у ро-
зумні  строки  незалежним,  безстороннім  і  справедливим 
судом, утвореним законом. Крім того, учасники судового 
процесу та інші особи мають право на апеляційний пере-
гляд справи та у визначених законом випадках – на каса-
ційне оскарження судового рішення (частина перша статті 
14 Закону № 1402-VIII).

Єдиний закон, в якому вжито, але не розкрито понят-
тя «неправосудний», є стаття 375 Кримінального кодексу 
України, положеннями частини першої якої передбачено, 
що «постановлення  суддею  (суддями)  завідомо неправо-
судного вироку, рішення, ухвали або постанов карається 
обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавлен-
ням волі на строк від двох до п ‘яти років».

При цьому всі  інші законодавчі акти матеріального й 
процесуального права не оперують поняттями «неправо-
судне рішення», «неправосудний вирок», а містять у сво-
єму змісті поняття «незаконне рішення», що підкреслює 
практичну необхідність  тлумачення  сполучення  слів  «як 
неправосудного», вжитого в частині четвертій ст. 62 Кон-
ституції України.

Так, згідно із частиною першою статті 1176 Цивільного 
кодексу України «шкода, завдана фізичній особі внаслідок 
її  незаконного  засудження,  незаконного  притягнення  до 
кримінальної відповідальності, незаконного застосування 
запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного 
накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту 
чи виправних робіт, відшкодовується державою в повному 
обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб ор-
гану, що  здійснює оперативно-розшукову  діяльність,  до-
судове  розслідування,  прокуратури  або  суду».  Зазначена 
норма має  сім частин,  і  в  кожній йдеться про незаконне 
судове рішення. Порядок відшкодування шкоди, завданої 
незаконними  рішеннями  чи  бездіяльністю  суду,  визна-
чений  частиною  сьомою цієї  статті,  передбачає, що  від-
шкодування такої шкоди встановлюється законом. Таким 
є Закон України від 1 грудня 1994 року № 266/94-ВР «Про 
порядок  відшкодування  шкоди,  завданої  громадянинові 
незаконними діями органів, що  здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури  і  суду». Практична  реалізація  забезпечення 

відшкодування  зазначеної шкоди  гарантується щорічним 
закріпленням певної суми коштів у коді програмної кла-
сифікації № 3504030 у додатку 3 до законів України «Про 
Державний бюджет України».

Отже,  практична  реалізація  порядку  відшкодування 
шкоди, завданої незаконним судовим рішенням, у цілому 
відповідає частині четвертій статті 62 Конституції Украї-
ни, що дає змогу дійти до висновку про певне ототожнен-
ня понять  «неправосудність»  і  «незаконність» під  час  їх 
застосування, незважаючи на відсутність офіційної інтер-
претації статті.

Також  чинні  процесуальні  кодекси  України  містять 
вимоги до судового рішення. Так, відповідно до частини 
першої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства 
України, частини першої статті 213 Цивільного процесу-
ального кодексу України, частини першої  ст. 370 Кримі-
нального процесуального кодексу України судове рішення 
повинно бути законним й обґрунтованим.

Аналізуючи закріплені процесуальними кодексами ви-
моги до законного судового рішення шляхом формування 
висновку  від  протилежного,  слід  зробити  висновок,  що 
незаконним є рішення:  ухвалене некомпетентним судом; 
ухвалене не відповідно до норм матеріального права та з 
порушенням вимог щодо кримінального провадження, пе-
редбачених Кримінальним процесуальним кодексом Укра-
їни (частина друга статті 370 цього Кодексу); ухвалене не 
відповідно до норм матеріального права та з порушенням 
норм процесуального права (частина друга статті 159 Ко-
дексу адміністративного судочинства України); яким суд, 
не  виконавши  всі  вимоги  цивільного  судочинства,  вирі-
шив  справу  з  порушенням  закону  (частина  друга  статті 
213 Цивільного процесуального кодексу України).

Водночас  необґрунтованим  слід  вважати  рішення, 
ухвалене: на підставі необ’єктивно з’ясованих обставин, 
які не підтверджені доказами, дослідженими під час судо-
вого розгляду та не оціненими судом відповідно до статті 
94 Кримінальним процесуальним кодексом України (час-
тина  третя  статті  370 цього Кодексу);  на підставі  не по-
вно й не всебічно з’ясованих обставин в адміністративній 
справі  підтверджених  тими доказами,  які  не  були дослі-
джені в судовому засіданні (частина третя статті 159 Ко-
дексу адміністративного судочинства України); на основі 
не повно і не всебічно з’ясованих обставин, на які сторо-
ни посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, 
підтверджених  тими  доказами,  які  не  були  досліджені  в 
судовому засіданні  (частина третя статті 213 Цивільного 
процесуального кодексу України).

Також про незаконність судового рішення свідчать іс-
тотне  порушення  вимог  кримінального  процесуального 
закону  та  неправильне  застосування  закону України  про 
кримінальну  ВІдповідальність.  Відповідно  до  частини 
першої  статті 412 Кримінального процесуального кодек-
су України  істотними порушеннями  вимог  кримінально-
го процесуального закону є такі порушення вимог цього 
Кодексу,  які  перешкодили  чи  могли  перешкодити  суду 
ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення. Непо-
внота судового розгляду й невідповідність висновків суду, 
викладених  у  судовому  рішенні,  фактичним  обставинам 
кримінального  провадження  свідчать  про  необґрунтова-
ність судового рішення (стаття 409 Кримінального проце-
суального кодексу України).

Отже, з аналізу статей процесуальних кодексів України 
випливає, що в усіх випадках, коли суд вищого рівня скасо-
вує судове рішення суду нижчої інстанції, він установлює 
порушення судом норм матеріального та/або процесуально-
го права, внаслідок чого судове рішення, яке скасовується, є 
незаконним. Або ж суд вищого рівня встановлює неповно-
ту судового розгляду та/або невідповідність висновків суду, 
викладених  у  судовому  рішенні  фактичним  обставинам 
кримінального провадження, внаслідок чого судове рішен-
ня скасовується як необгрунтоване.
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Ототожнення  поняття  «неправосудність»  із  поняттям 
«незаконність»  та/або  «необґрунтованість»  призведе  до 
того, що всі судові рішення, які були скасовані судами апе-
ляційної чи касаційної інстанцій, у тому числі рішення, в 
яких суд помилково чи передчасно, однак  за відсутності 
грубої  недбалості  чи  злочинного  наміру  дійшов  певних 
висновків і які вплинули на ухвалення ним рішення, пови-
нні визнаватися неправосудними. Проте зазначене супер-
ечить  конституційно-правовим  засадам  існування право-
суддя в цілому.

Так, практична реалізація підпункту «а» пункту 1 час-
тини першої статті 106 Закону № 1402-УІІІ, зокрема щодо 
«іншого істотного порушення норм процесуального права 
під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасни-
кам судового процесу реалізацію наданих їм процесуаль-
них прав та виконання процесуальних обов’язків або при-
звело до порушення правил щодо юрисдикції або складу 
суду», може призвести до підміни понять «дисциплінарна 
відповідальність судді» та «кримінальна відповідальність 
судді» в розрізі питання притягнення судді до відповідаль-
ності внаслідок недбалості .

Зазначене  вище  також переконує  в  необхідності  офі-
ційного тлумачення поняття «як неправосудного» в части-
ні четвертій статті 62 Основного Закону України. 

Адже  відповідно  до  пункту  66  Рекомендацій  СМ/Кес 
(2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-чле-
нам щодо суддів установлено, що тлумачення суддями за-
кону, оцінювання фактів та доказів не повинно бути приво-
дом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, за 
винятком випадків злочинного наміру чи грубої недбалості. 

Викладене  підкреслює  необхідність  чіткого  розмеж-
ування  понять  «неправосудність»,  «незаконність»  та/або 
«необґрунтованість» задля досягнення мети захисту суд-
дів від необгрунтованого обвинувачення.

На наше переконання, з метою дотримання конститу-
ційного принципу «обов’язковості судового рішення, що 
набрало  законної  сили»,  окрім  тлумачення  терміну  «не-
правосудний», потребує з’ясування також момент виник-
нення «неправосудності», зокрема в разі скасування судо-
вого рішення, в разі набрання судовим рішенням законної 
сили та в разі якщо таке рішення не оскаржувалося та/або 
не підлягає оскарженню згідно з приписами чинного про-
цесуального законодавства.

У частині четвертій статті 62 Конституції України за-
кріплено  застереження  про  обов’язкові  наслідки  поста-
новлення суддею особливого рішення – скасування виро-
ку як неправосудного.

Отже,  якщо  сторони  не  оскаржили  судове  рішення, 
виникає  необхідність  визначення  моменту  виникнення 
неправосудності,  виходячи  із  законної  сили  рішення  та 
конституційної вимоги скасування вироку як неправосуд-
ного  та  зважаючи на  такий  конституційний принцип  за-
безпечення стабільності правопорядку,  як обов’язковість 
судового рішення.

Водночас зазначений аспект порушує також принцип 
рівності громадян перед законом та створює правову не-
визначеність, оскільки за наслідками ухвалення аналогіч-
них судових рішень суддя, рішення якого було оскаржено 
і  скасовано,  та  суддя,  рішення  якого  не  оскаржувалося, 
опиняться  в  різному  правовому  становищі.  Так,  діяння 
першого буде вважатися злочинним, а діяння другого – ні.

Конституційний  Суд  України  у  своїх  рішеннях  нео-
дноразово зазначав, що згідно із частиною першою статті 
8 Основного  Закону  в Україні  визнається  й  діє  принцип 
верховенства  права.  Складовою  частиною  верховенства 
права є принцип правової визначеності, основою якого є 
ідея  передбачуваності  очікування  суб’єктом  правовідно-
син визначених правових наслідків (правового результату) 
своєї поведінки, яка відповідає наявним у суспільстві нор-
мативним приписам. Конституційний Суд України у своїх 
рішеннях неодноразово наголошував на тому, що принцип 

правової  визначеності  вимагає  ясності  й  однозначності 
правової норми та забезпечення того, щоб ситуації й пра-
вовідносини залишалися передбачуваними (правові пози-
ції Конституційного Суду України в рішеннях від 22 ве-
ресня  2005  року №  5-рп/2005,  від  29  червня  2010  року  
№ 17-рп/2010, від 22 грудня 2010 року № 23 -рп/2010, від 
11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011) [3; 4; 5; 6].

Також у Рішенні Європейського суду з прав людини в 
справі «Реквеньї проти Угорщини» від 20 травня 1999 року 
зазначено:  «Норма  не  може  вважатися  «законом»,  якщо 
вона не сформульована з достатньою чіткістю, яка надає 
громадянину можливість керуватися нею у своїх діях: він 
повинен бути здатним (якщо необхідно, то за допомогою 
відповідних консультацій) передбачити достатньою мірою 
за певних обставин наслідки, які можуть бути спричинені 
такою  дією.  Передбачуваність  цих  наслідків  з  абсолют-
ною  впевненістю  не  потрібна:  досвід  показує, що  цього 
досягнути неможливо. Хоча певність, безумовно, бажана, 
прагнення забезпечити її може призвести до надмірної ри-
гідності  (складності), хоча  закон має  завжди відповідати 
обставинам, що змінюються» (п. 34) [7].

Крім того,  відповідно до пунктів 5.2  та 5.3 Європей-
ської хартії про закон «Про статус суддів» м. Лісабон від 
10 липня 1998 року державою гарантується відшкодуван-
ня збитків за шкоду, заподіяну в результаті протиправної 
поведінки або незаконних дій судді під час виконання ним 
обов’язків  судді.  Законом  може  передбачатися  можли-
вість, аби держава могла порушити справу з метою при-
мусити  суддю  компенсувати  суму,  виплачену  державою 
за шкоду, заподіяну ним, у разі грубого й невиправданого 
порушення  правил, що  регулюють  виконання  обов’язків 
суддями. Кожна особа повинна мати можливість оскаржи-
ти неправильно винесене рішення в конкретній справі до 
незалежного органу без необхідності дотримання окремих 
формальностей. Там, де в результаті повного та ретельно-
го  розгляду  цей  орган  виявить  безперечне  порушення  з 
боку судді, як це зазначається в пункті 5.1, цей орган має 
повноваження передати справу на розгляд дисциплінарної 
інстанції або принаймні рекомендувати здійснити таку пе-
редачу  органу, що має  відповідну  компетенцію  згідно  із 
судовим законом [8].

Також гарантована ст. 126 Конституції України недо-
торканність і незалежність суддів полягає, крім іншого, в 
тому, що суддю не можна притягати до відповідальності 
за  винесене ним судове рішення. Проте дане положення 
Конституції  на  сьогодні  зухвало  попирається  окремими 
працівниками правоохоронних органів. 

Чинна  редакція  ст.  375  КК  України  є  інструментом 
замаху та залякування суддів, розправ над ними, триман-
ням «на короткому повідку», щоб зробити їх слухняними 
та зручними. Через викладене вище судді стали боятися, 
втратили ініціативу та рішучість, ділову корпоративність.

Отже,  наведене  свідчить про практичну необхідність 
офіційного  тлумачення  сполучення  слів  «як  неправо-
судного»,  вжитого  в  частині  четвертій  статті  62  Кон-
ституції  України,  в  аспекті  співвідношення  понять  «не-
правосудність»,  «незаконність»,  «необґрунтованість», 
а  також  в  аспекті  необхідності  офіційного  роз’яснення 
моменту  встановлення  «неправосудності»  судового  рі-
шення  у  взаємозв’язку  з  конституційним  принципом 
«обов’язковості  судового  рішення,  що  набрало  законної 
сили».

Так,  у  наукових  працях  вказується,  що  вирок  може 
бути  або  правосудним,  тобто  законним  та  обгрунтован-
ним, або неправосудним, тобто незаконним та необґрун-
тованим  [9]. Науковець Карташов О.Ю.  визначає  непра-
восудність  вироку  як  його  невідповідність  фактичним 
обставинам  юридичного  конфлікту,  який  підлягає  судо-
вому розгляду, що виражається в неправильному застосу-
ванні норм матеріального та  (або) процесуального права 
[10].  Н.Д.  Квасневська  вважає,  що  філософсько-правове 
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поняття «неправосудність судового рішення» означає ви-
ражену  в  неправильному  застосуванні  некомпетентним 
або (і) упередженним суддею норм матеріального  і  (або) 
процесуального права [11].

Аналіз наукових визначень поняття «неправосудний» 
свідчить про його асоціацію з порушенням закону, пору-
шенням права, а як наслідок – із обов’язковим скасуван-
ням або зміною судового рішення в порядку апеляційного 
(касаційного) перегляду.

Таким чином, вважаємо, що в сукупності з іншими об-
ставинами обов’язковою обставиною для кваліфікації ді-
яння за статтею 375 КК України є наявність скасованого 
рішення суду та встановлення апеляційною та (або каса-
ційною) інстанцією незаконності. Окрім того, враховуючи 
специфіку суспільних відносин, на які посягає розгляду-
ваний  злочин,  на  нашу  думку,  вести  мову  про  неправо-
судність можливо лише за наявності встановлення грубих 
порушень  норм  матеріального  та  (або)  процесуального 
права як апеляційною, так і касаційною інстанцією. Вка-
зане обґрунтовується  тим, що  існування  триланкової  су-
дової системи передбачає можливу помилку суду і на ста-
дії апеляційного розгляду та сприяє  її усуненню шляхом 
встановлення істини декількома ланками.

Аналізуючи наукову літературу, вбачається, що понят-
тя «неправосудність» і «незаконність» є тотжними, сино-
німами  і несуть  ідентичне нормативно-змістове наванта-
ження.  Проте  деякі  фахівці  зазначають,  що  синонімія  в 
нормативномих  актах  взагалі  неприпустима. На  нашу ж 
думку, в споріднених галузях права слід використувавати 
одні й ті самі правові-терміни, оскільки в протилежному 
випадку допустимо вкладення в поняття різного значення 
та, як наслідок, у застосуванні кримінального права – по-
милки у кваліфікації.

Також нормальним у функціонуванні судової системи 
є скасування рішень суду першої інстанції вищими суда-
ми. Не всі незаконні рішення суддів передбачають кримі-
нальну відповідальність за статтею 375 КК України. Так, 
судова помилка відрізняється від завідомо неправосудного 
рішення, які хоч і мають однаковий наслідок – скасування 
в порядку апеляційного або касаційного перегляду, проте 
не однаково тягнуть кримінальну відповідальність за стат-
тею 375 КК України. 

Важливим  для  визначення  змісту  поняття  «неправо-
судний»  має  така  ознака,  як  завідомість  постановлення 
такого вироку. Так, суддя, який хоч і винес незаконний су-
довий акт, не може бути притягнений до кримінальної від-
повідальності за ст. 375 КК України, якщо він не усвідом-
лював  незаконності  вироку  через  службову  недбалість, 
недостатню  обізнаність  та  кваліфікацію.  Вищевказана 
ознака – за відомість – дає змогу розмежовувати злочин, 
передбачений статтею 375 КК України із суміжними стат-
тями КК України, наприклад, 367 статтею. 

Спірним також є момент вчинення розглядуваного зло-
чину.  Так,  вважається,  що  постановлення  судового  акту 
завершується його проголошенням, тобто доведення його 
змісту  до  відома  учасників  процессу.  Тобто  злочин  вва-
жається закінченим незалежно від часу набуття законної 
сили  неправосудним  судовим  актом,  його  виконання  та 
негативних наслідків. Як приклад, деякі науковці  ведуть 
мову про наявність складу злочину в разі постановлення 
судового рішення без належного судового розгляду, який 
передує постановленню цього рішення.

Так, у Рівненській області було встановлено, що суддя 
впродовж декількох років фактично не брав участі в роз-
гляді справ, знаходився поза межами суду під час розгляду 
та постановлення судових рішень. Судові  засідання про-
водив керівник апарату суддів, а суддя згодом ставив свій 
підпис. Вважається, що в подібних випадках слід конста-
тувати наявність злочину, передбаченного статтею 375 КК 
України. Проте, на нашу думку, така позиція, враховуючи 
особливість суб’єкта даного злочину, не є вірною.

Ніхто не веде мову про пріоритетність судді перед ін-
шими суб’єктами злочину, проте ми відстоюємо позицію 
того,  що  рішення  може  бути  визнаним  неправосудним 
тільки в разі  встановлення порушень у  вигляді неправо-
судності  лише  апеляційною  або  касаційною  інстанцією. 
І лише якщо рішення є остаточним після винесення його 
судом  першої  інстанції  та  набрало  законної  сили,  то  за 
наявності  встановлення  ознак  неправосудності  органа-
ми  досудового  розслідування,  а  в  подальшому  –  судом. 
Таку правову позицію сформулював Конституційний суд 
Російської Федерації 18.10.2011 року, де було визначено, 
що  норми  Кримінально-процесуального  кодексу  РФ  не 
відповідають  Конституції  і  Закону  «Про  статус  суддів  в 
Російській Федерації», які дозволяють порушувати кримі-
нальну справу за обвинуваченням судді у винесенні заві-
домо неправосудного рішення в разі, коли це рішення не 
скасовано.

Посилання на те, що під час перегляду кримінальної 
справи  судом  апеляційної  чи  касаційної  інстанції  не  за-
вжди  є  можливим  зробити  висновок  про  постановлення 
суддею  завідомо  неправосудного  рішення  та  наявність 
такої можливості лише шляхом проведення слідчих дій у 
ході  доказування  у  кримінальній  справі,  є  хибним через 
те,  що  якщо  безумовним  вважати  обов’язкову  наявність 
порушень  і матеріального права для кваліфікації  діяння, 
то не вбачається неможливості становити такі порушення, 
перекручування норм та завідоме неправильне їх застосу-
вання. 

Так, у ситуації, яка склалася в Рівненській області, ква-
ліфікувати  діяння  судді  за  статтею  375 КК України  слід 
було б лише в разі скасування винесенних із порушенням 
рішень вищими судами. У протилежному випадку – вра-
ховуючи  те, що  кримінальна  відповідальність  є  крайнім 
заходом  відповідальності  –  за  наявності  такої  поведінки 
судді до нього слід застосувати заходи дисциплінарної від-
повідальності  у  вигляді,  наприклад,  звільнення,  з метою 
виконання  превентивної  функції  кримінального  права  – 
недопущення такої поведінки в майбутньому аба кваліфі-
кації його діянь за іншою статтею КК України (наприклад, 
ст. 366 КК). Враховуючи викладене, порушення лише про-
цесуального права під час постановлення рішення без по-
єднання з порушенням матеріального права не є достатнім 
для наявності складу розглядуваного злочину. Порушення 
процесуального права є підставою для скасування рішен-
ня, але не є підставою для визнання його неправосудним. 

Саме  в  такому  контексті  Таганцев М.С.  роз’яснював 
ст. 366 Уложення про покарання кримінальні та виправні 
1885 року: «При встановленні ознак неправосуддя суд по-
винен, не торкаючись фактичних даних, у визнанні яких 
він  керується  переконанням  сумління,  перейти  до  обго-
ворення – чи виконано суддею згідно з вимогами закону 
форми і обряди судочинства, необхідні для постановлен-
ня рішення, і чи не застосовано закони, вказані в рішенні, 
всупереч позитивному їх значенню» [12].

Окремо  слід  наголосити,  що  кваліфікація  за  злочин, 
передбачений статтею 375 КК України, є допустимою не 
лище  в  разі  скасування,  а  й  зміни  незаконного  судового 
акту судом вищої інстанції.

Цікавим є питання розмежування розглядуваного зло-
чину із суміжними злочинами, наприклад із злочином, пе-
редбаченим статтею 366 КК України. 

Так,  колишній  голова Морозівського  районного  суду 
Ростовської  області  без  проведення  судового  засідання 
з  метою  уникнення  покарання  за  затягування  розгляду 
справи виніс постанову про відмову в заміні раніше засу-
дженому громадянинові П. умовного покарання реальним 
після того, як останній вчинив адміністративне правопо-
рушення.  Рішення  суду  було  сфальсифіковане,  в  ньому 
вказувалось, що в судовому засіданні нібито брали участь 
підсудний, його захисник, прокурор, начальник установи 
виконання покарання. За цим фактом було порушено кри-
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мінальну справу та ухвалено вирок, яким суддя визнанний 
винним у вчиненні злочинів – винесення суддею завідомо 
неправосудного рішення, службове підроблення [13]. 

Проте враховуючи наявність порушення лише проце-
суального права (відсутня вказівка на завідомо неправиль-
не застосування норм матеріального права щодо відмови в 
заміні умовного покарання), на нашу думку, кваліфікувати 
діяння слід було б лише за статтею КК, якою передбачено 
відповідальність  за службове підроблення.  Інтелектуаль-
не підроблення мало б місце в разі перекручування норм 
матеріального права. Нехтування ж нормами процесуаль-
ного права не є інтелектуальним підробленням.

Також  окремому  розгляду  підлягає  специфіка  при-
тягнення  суддів до кримінальної  відповідальності  за по-
становлення  неправосудного  рішення  в  інших  галузях 
права  –  цивільному,  адміністративному,  господарському. 
Так, цікавим є питання можливості визначення неправо-
судності заочного рішення. 

Спірним у науці кримінального права залишається пи-
тання щодо моменту закінчення злочину, передбаченного 
статтею 375 КК України, оскільки його не було законодав-
чо визначено та закріплено в диспозиції. 

Таким  чином,  стаття  375  КК  є  нормою,  що  виконує 
свою охоронну функцію, і суддя може притягатися до від-
повідальності за вчинення такого злочину. Одна з найбіль-
ших проблем — відсутність в Україні стабільної касацій-
ної судової практики (або усталеної прецедентної судової 
практики) щодо будь-якого складу злочину, в тому числі 
стосовно тлумачення ст.375 КК.

Саме практика тлумачення тієї чи іншої норми права, 
наприклад у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, 
Польщі, Латвійській Республіці (таку роботу здійснюють 
верховні суди цих країн), за встановлених фактичних об-
ставин справи має визначити ознаки складу злочину пев-
ної  статті КК  як  підстави  (умови)  кримінальної  відпові-
дальності. Тоді прокурор за відсутності підстав не може 

ініціювати кримінальне провадження щодо будь-якої осо-
би, в тому числі щодо судді за ст. 375 КК.

Для того щоб урегулювати підстави і процедуру при-
тягнення  суддів  до  кримінальної  відповідальності  за  
ст.  375  КК,  спираючись  на  досвід  згаданих  країн,  каса-
ційна практика спочатку повинна визначити критерії дис-
циплінарної і кримінальної відповідальності за допущені 
суддею порушення у випадку скасування судового рішен-
ня. До того ж, про необхідність установлення таких під-
став ідеться в ч. 3 ст. 126 Конституції в новій редакції . 

Окремо слід  звернути увагу на те, що обсяг рішення 
судді Верховного  суду Великої Британії,  який  є  касацій-
ним судом, — від 20 до 60 сторінок (залежно від складнос-
ті справи), в яких фактичні обставини справи отримують 
детальну правову підставу  її  вирішення  (ratio decidendi). 
Причому правова оцінка дається як остаточним судовим 
рішенням  різних  інстанцій,  так  і  рішенням  слідчих  суд-
дів щодо обмеження основоположних прав і свобод осо-
би, дотримання яких є визначальним у питанні, чи можна 
вважати остаточне рішення суду справедливим. В Україні 
така касаційна практика відсутня.

Інакше кажучи, прецедентні рішення Верховних судів 
країн  англосаксонського  права  врегульовують  правиль-
ність застосування норм закону, яке дає змогу адвокатам 
роз’яснити клієнтам перспективу розгляду  їхньої  справи 
в  судах. Така  обов’язкова  правова  оцінка фактичних  об-
ставин справи дає змогу особі зрозуміти правильність чи 
неправильність своїх вимог і не ініціювати безпідставних 
звернень  до  суду. Усталена  прецедентна  практика  забез-
печує  гарантії  конституційних  прав  і  свобод  громадян, 
економічний та соціальний розвиток цих країн, унемож-
ливлює корупцію як таку і досягається завдяки високому 
професіоналізму суддів.

Таким чином, розглядувана тема є багатоаспектною та 
різнобічно проблемною в правозастосовній діяльності,  а 
тому є відкритою для подальшої наукової розробки. 
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кРиМіНаліЗація ДОВЕДЕННя баНкУ ДО НЕПлаТОСПРОМОжНОСТі 
як ЧЕРгОВий ПРОяВ бЕЗСиСТЕМНОСТі 
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У статті аналізується обґрунтованість доповнення Кримінального кодексу України окремою нормою, присвяченою регламентації від-
повідальності за доведення банку до неплатоспроможності. Робиться висновок про те, що ухвалення цього рішення супроводжувалося 
численними порушеннями як загальноправових, так і кримінально-правових системних принципів криміналізації діянь.

Ключові слова: криміналізація, банк, доведення до неплатоспроможності, банкрутство, злочин, пов’язані з банком особи.

В статье анализируется обоснованность дополнения Уголовного кодекса Украины отдельной нормой, посвященной регламентации 
ответственности за доведение банка к неплатежеспособности. Делается вывод о том, что принятие этого решения сопровождалось 
многочисленными нарушениями как общеправовых, так и уголовно-правовых системных принципов криминализации деяний.

Ключевые слова: криминализация, банк, доведение до неплатежеспособности, банкротство, преступление, связанные  
с банком лица.

Criminal law ban dedicated to liability for bringing a bank to insolvency is subjected to a critical analysis, deficiencies of this ban are pointed 
out. Position about inappropriateness of adding Art. 218-1 to the Criminal Code of Ukraine is substantiated, since this decision was accompanied 
by numerous violations of both general legal and criminal legal systemic principles of criminalization. In particular, it was found that when supple-
menting the Criminal Code of Ukraine Art. 218-1 such principles as: system-legal consistency of criminalization were violated; the procedural fea-
sibility of prosecution; the principle of absence of gaps and non-simplicity of the ban; proportionality of sanctions and the economy of repression.

Its relationship with the Art. 219 of the Criminal Code of Ukraine «Bringing to Bankruptcy» as the general criminal law norm and also norms 
of legislation on administrative liability for violations of banking laws are considered. In the order of disclosure of blanket disposition of Art. 218-1 
of the Criminal Code of Ukraine the relation of the conceptual apparatus of this criminal law norm with the conceptual apparatus of regulatory 
legislation (banking, about bankruptcy) is demonstrated.

It was found that the degree of public danger of such an act as bringing the bank to insolvency is not significantly higher than the degree 
of public danger of many acts, the responsibility for which is provided by the general Art. 219 of the Criminal Code of Ukraine (it concerns the 
city-forming enterprises, especially dangerous business entities, insurers, farms), which also indicates that there are no grounds for providing 
liability for the relevant acts under a separate special criminal prohibitions.

Considering the need to eliminate these violations, it was suggested to provide for criminal liability for bringing the bank to insolvency within 
the framework of the general rule on bringing to bankruptcy (Art. 219 of the Criminal Code of Ukraine) with subsequent allocation in the latter part 
2, which should provide responsibility not only for bringing the bank up to insolvency, but also other most dangerous manifestations leading to 
bankruptcy, connected with bankruptcy of city-forming, especially dangerous subjects of entrepreneurial detective insurers and the like.

Key words: criminalization, bank, bringing to insolvency, bankruptcy, crime, persons related to the bank.

Однією з найважливіших властивостей кримінального 
права є його системність. Будучи якісною характеристи-
кою та невід’ємним атрибутом кримінального права, вона 
полягає у внутрішній єдності його структурних елементів 
як цілого, наявності між ними відносин і зв’язків, що ха-
рактеризуються упорядкованістю, логічною узгодженістю 
і непротирічністю [1, с. 311-312].

У зв’язку з цим при криміналізації будь-якого діяння 
обов’язково має бути з’ясовано, чи відповідає цей процес 
не  лише  принципам,  які  виражають  суспільну  необхід-
ність і політичну доцільність встановлення кримінальної 
відповідальності  (соціальним  і  соціально-психологіч-
ним принципам), а й принципам, які визначають вимоги 
внутрішньої  логічної  несуперечливості  системи  норм 
кримінального  права,  несуперечливості  між  нормами 
кримінального й кримінально-процесуального, а також ін-
ших галузей права, іншими словами, системно-правовим 
принципам криміналізації. Як з цього приводу відзначає 
М.  І.  Панов,  удосконалення  кримінального  законодав-
ства в порядку de lege ferenda повинно проводитися над-
звичайно виважено, обережно,  з урахуванням системних 
відносин,  зв’язків  і  взаємозв’язків усієї  системи елемен-

тів кримінального права як складного системного об’єкта  
[1, с. 317].

Та,  на  жаль,  маємо  констатувати, що  вказані  вимоги 
далеко не  завжди враховуються  вітчизняними парламен-
таріями.  Як  наслідок,  для  кримінальної  правотворчості 
останніх  років  характерним  стало  внесення  численних, 
непродуманих  і  нерідко  позбавлених  практичного  сенсу 
змін, які суперечать уже існуючим приписам Криміналь-
ного кодексу України (далі – КК України). Крім того, звич-
ним є стан справ, коли рушійними силами криміналізації 
та декриміналізації виступають мотиви політичної доціль-
ності, у т. ч. бажання постійно змінюваного депутатського 
корпусу вирішувати за допомогою кримінального закону 
існуючі в державі проблеми.

При цьому маємо відзначити, що зазначені тенденції, 
характерні для Особливої частини КК України загалом, чи 
не найбільшою мірою стосуються правотворчості в части-
ні  оновлення  законодавства  про  відповідальність  за  гос-
подарські злочини. Зокрема, одним із найбільш яскравих 
проявів  такої  безсистемності  стало  прийняте  02  березня 
2015 р. рішення Верховною Радою України про ухвален-
ня Закону України № 218-VІІІ «Про внесення змін до де-
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яких  законодавчих  актів  України  щодо  відповідальності 
пов’язаних із банком осіб» (далі – Закон № 218-VІІІ), од-
ним із наслідків набрання чинності якого стало доповне-
ння КК України ст. 218-1, якою передбачено кримінальну 
відповідальність за доведення банку до неплатоспромож-
ності.

Метою статті є аналіз рішення Верховної Ради Украї-
ни про криміналізацію такого діяння, як доведення банку 
до  неплатоспроможності,  на  предмет  його  відповідності 
розробленим  кримінально-правовою  доктриною  систем-
но-правовим  принципам  криміналізації,  а  також  форму-
лювання на цій основі науково обґрунтованих пропозицій 
і  рекомендацій щодо  вдосконалення  чинного  криміналь-
ного законодавства.

У  кримінально-правовій  літературі  системно-право-
ві  принципи  криміналізації  традиційно  визначаються  як 
правила, які свідомо застосовуються при зміні Особливої 
частини  кримінального  законодавства,  котрі  випливають 
із  існуючої  системи  позитивного  права  і  забезпечують 
належне включення того чи іншого складу злочину до ді-
ючого кримінального законодавства [2, с. 227]. 

Зміст цих принципів задається як існуючою системою 
власне кримінального законодавства, так і системою пра-
ва загалом, адже кожна окрема норма Особливої частини 
кримінального закону повинна знаходитись у відношенні 
змістовного  та  логічного  непротиріччя  не  лише  з  інши-
ми  кримінально-правовими  нормами,  але  і  з  положен-
нями будь-якої  іншої  галузі права,  а  також міжнародних 
зобов’язань, прийнятих на себе державою. Тому слід по-
годитись з думкою про те, що доволі логічним буде поділ 
розглядуваних  системно-правових  принципів  криміналі-
зації на дві групи – загальноправові (принципи конститу-
ційної адекватності, системно-правової несуперечливості, 
міжнародно-правової необхідності і допустимості, проце-
суальної  здійсненності  переслідування)  та  кримінально-
правові (принципи відсутності прогалин у законі й ненад-
мірності  заборони,  визначеності  та  єдності  термінології, 
повноти складу злочину, співмірності санкції та економії 
репресії) [2, с. 227-228]. 

Згідно  ст.  8  Основного  Закону  нашої  держави  Кон-
ституція України має найвищу юридичну силу. У цій же 
правові нормі підкреслюється, що закони та  інші норма-
тивно-правові акти приймаються на підставі Конституції 
України  і  мають  відповідати  їй.  Зважаючи  на  це,  кримі-
налізація  будь-якого  діяння  не  повинна  суперечити  нор-
мам Конституції України, у чому і полягає сутність такого 
загальноправового принципу  криміналізації,  як  принцип 
конституційної адекватності.

Конституція  України  проголошує,  що  кожен 
зобов’язаний  неухильно  додержуватися  Конституції 
України  та  законів України,  не  посягати  на  права  і  сво-
боди,  честь  і  гідність  інших  людей  (ч.  1  ст.  68). Як  від-
значає  Г. М.  Зеленов,  зазначене  положення  кореспонду-
ється з положеннями ст. 526 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) і ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу 
України (далі – ГК України), відповідно до яких цивільні,  
у т. ч. майново-господарські зобов’язання мають виконува-
тися належним чином. Тому слід погодитись із висновком 
науковця  про  те, що  забезпечення  належного  виконання 
цивільних, у т. ч. майново-господарських зобов’язань, зо-
крема  засобами  кримінально-правової  охорони,  відпові-
дає принципу конституційної адекватності [3, с. 32].

Принцип  системно-правової  несуперечливості  озна-
чає, що криміналізація суспільно небезпечного діяння має 
не  суперечити  іншим  галузям права.  Інакше кажучи,  за-
конодавець не може встановлювати кримінально-правову 
заборону за вчинення дій, які дозволені іншими галузями 
права. Тут мова йде про так  звані «зовнішні» відносини 
та зв’язки кримінального права, які свідчать про його ор-
ганічний зв’язок з правовою системою України в цілому, 
зокрема  з  конституційним  правом,  міжнародним  правом 

та іншими галузями права, що регулюють позитивні пра-
вовідносини:  цивільним,  господарським,  екологічним 
правом [1, с. 312].

Стосовно  доведення  банку  до  неплатоспроможності, 
то маємо зазначити, що інші галузі права не лише не до-
зволяють такі дії, а й прямо вказують на заборону їх вчи-
нення. Зокрема, у ч. 5 ст. 58 Закону України від 07 грудня 
2000 р. «Про банки і банківську діяльність» зазначається, 
що пов’язана з банком особа за доведення банку до непла-
тоспроможності  несе  цивільно-правову,  адміністративну 
та кримінальну відповідальність.

Однак, крім зв’язків із галузями права, які регулюють 
так звані позитивні правовідносини, «зовнішня» систем-
ність  кримінального  права  проявляється  і  у  зв’язках  з 
тими галузями права, якими передбачено інші (крім кри-
мінальної)  види юридичної  відповідальності.  У  нашому 
випадку  сказане  передусім  стосується  адміністративної 
відповідальності, про яку у т. ч. згадується й у ч. 5 ст. 58 
Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Та  проаналізувавши положення Кодексу України про 
адміністративні  правопорушення  (далі  –  КпАП  Украї-
ни), ми можемо констатувати, що на сьогоднішній день в 
Україні не передбачено адміністративну відповідальність 
за доведення банку до неплатоспроможності. Натомість у 
ст. 166-5 КпАП України передбачається відповідальність 
за порушення банківського законодавства, законодавства, 
яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-право-
вих  актів  Національного  банку  України  або  здійснення 
ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників 
банку чи інших кредиторів банку (далі – порушення бан-
ківського законодавства). Внаслідок ухвалення Закону № 
218-VІІІ  у  зазначеній  адміністративно-правовій  забороні 
відбулися три основні зміни, а саме: 

1) уточнення кола суб’єктів адміністративного право-
порушення  за рахунок вказівки на «пов’язаних  з банком 
осіб» замість «керівників банків»; 

2) істотне посилення адміністративної відповідальнос-
ті цих осіб: якщо до набрання чинності Законом № 218-
VІІІ за вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 166-5 КпАП 
України,  на  них  могло  бути  накладено  адміністративне 
стягнення у виді штрафу від 100 до 1000 НМДГ, то піс-
ля ухвалення відповідного рішення  за  вчинення фактич-
но  тих  же  діянь  передбачається  накладення  штрафу  від  
2000 до 5000 НМДГ;

3) ще більше посилення адміністративної відповідаль-
ності  зазначених  суб’єктів  за  аналогічні  дії,  якщо  вони 
призвели  до  віднесення  банку  до  категорії  проблемних. 
Ця  ініціатива  була  втілена  в  життя  шляхом  доповнення 
ст. 166-5 КпАП України новою (другою) частиною, санк-
ція якої передбачає стягнення у виді штрафу від 5000 до 
10000 НМДГ. 

І уважно проаналізувавши ці зміни на предмет їхньої 
координації та узгодженості з положеннями кримінально-
го права, ми дійшли до висновку про те, що в даному рі-
шенні відсутні будь-які ознаки системності, що, зокрема, 
проявляється в наступному.

По-перше, наслідком внесених законодавчих змін ста-
ло  те,  що  сьогодні  адміністративна  відповідальність  за 
порушення  банківського  законодавства,  які  несуть  лише 
потенційну  загрозу  інтересам  вкладників  чи  інших  кре-
диторів банку,  є  більш суворою, ніж кримінальна відпо-
відальність за доведення до банкрутства, котра настає за 
умови завдання державі чи кредитору матеріальної шкоди, 
яка  в  500  і  більше разів перевищує НМДГ. Більше  того, 
за вчинення дій, вказаних у ч. 2 ст. 166-5 КпАП України 
(порушення банківського законодавства, яке призвело до 
віднесення  банку  до  категорії  проблемних),  передбаче-
но адміністративне стягнення у виді штрафу від 5000 до 
10000 НМДГ. І це при тому, що віднесення банку до кате-
горії проблемних, як це випливає зі ст. 75 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність», також жодним чином 
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не  пов’язано  з  фактом  спричинення  матеріальної шкоди 
державі чи кредитору. 

У підсумку, «завдяки» ухваленню Закону № 218-VІІІ, 
наприклад,  за  здійснення  ризикових  операцій,  яке  при-
звело до того, що банк не виконав вимогу вкладника або 
іншого  кредитора,  строк  якої  настав  п’ять  і  більше  ро-
бочих днів  тому  (ч.  1  ст.  75 Закону України «Про банки 
і  банківську  діяльність»),  але  при  цьому  не  спричинило 
жодної матеріальної шкоди державі чи кредитору, на осо-
бу може бути накладено адміністративне стягнення у виді 
штрафу розміром 10000 НМДГ. Водночас за доведення до 
банкрутства – умисний злочин, який може бути вчинений 
лише з корисливих або інших особистих мотивів, – котре 
спричинило багатомільйонні збитки, може бути призначе-
но покарання у виді штрафу розміром 2000 НМДГ, тобто 
штраф, у п’ять разів менший, порівняно з передбаченим 
КпАП  України.  Хоча,  на  нашу  думку,  доволі  очевидно, 
що  якщо  за  порушення  банківського  законодавства,  яке 
призвело  до  віднесення  банку  до  категорії  проблемних, 
передбачена відповідальність у виді штрафу від 5000 до 
10000 НМДГ, то «найлегшим» покаранням, передбаченим 
у санкції статті про кримінально каране доведення до бан-
крутства (ст. 219 КК України), має бути штраф у розмірі 
щонайменше 10000 НМДГ.

По-друге, не викликає сумнівів, що віднесення банку 
до  категорії  неплатоспроможних  є  більш  суспільно  не-
безпечним наслідком порушення банківського законодав-
ства, ніж віднесення банку до категорії проблемних. Цей 
висновок ґрунтується на порівняльному аналізі критеріїв 
для визнання банку проблемним та неплатоспроможним, а 
також випливає з порівняльного аналізу правових наслід-
ків  віднесення  банку  до  категорії  проблемних  та  непла-
тоспроможних,  передбачених  не  лише  Законом  України 
«Про банки і банківську діяльність», а і Законом України 
від 23 лютого 2012 р. «Про систему гарантування вкладів 
фізичних  осіб». Урешті-решт  непрямим  підтвердженням 
слушності  зробленого  висновку  виступає  і  той факт, що 
законодавець  у  ст.  218-1  КК  України  встановив  кримі-
нальну відповідальність за дії, які призвели до віднесення 
банку до категорії саме «неплатоспроможних», а не «про-
блемних».

Вкотре нагадаємо, що  за порушення банківського  за-
конодавства, яке призвело до віднесення банку до катего-
рії проблемних, передбачено адміністративне стягнення у 
виді штрафу від 5000 до 10000 НМДГ (ч. 2 ст. 166-5 КпАП 
України). З огляду на аргументи, представлені вище, логіч-
но було б припустити, що за аналогічні діяння, які спричи-
нили віднесення банку до категорії неплатоспроможних, 
має  бути  передбачена  або  більш  сувора  адміністративна 
відповідальність,  або  кримінальна  відповідальність,  зо-
крема, за умисні, а не ризикові дії, які призвели до відне-
сення банку до категорії неплатоспроможних (доведення 
банку до неплатоспроможності). Однак законодавчі реалії 
зовсім інакші.

Одним  із  наслідків  ухвалення  Закону  №  218-VІІІ  у 
частині доповнення КК України ст. 218-1 стала декримі-
налізація значного масиву діянь, за які до набрання чин-
ності  цим  Законом  певні  пов’язані  з  банком  особи  (за-
сновники або службові особи) могли нести кримінальну 
відповідальність  згідно  зі  ст.  219  КК  України.  Сьогодні 
кримінальна  відповідальність  передбачена  лише  за  до-
ведення банку до неплатоспроможності, якщо це завдало 
матеріальної шкоди кредитору або державі на суму, яка в 
10000 і більше разів перевищує НМДГ. Таким чином, такі 
діяння, як доведення банку до неплатоспроможності, яке 
не  спричинило  наслідки,  вказані  у  диспозиції  ст.  218-1 
КК України, і, тим більше, порушення банківського зако-
нодавства, яке призвело до віднесення банку до категорії 
неплатоспроможних,  не  можуть  розцінюватись  як  зло-
чини. Не  завжди  вказані  діяння можуть  кваліфікуватися 
і  як  адміністративне  правопорушення,  передбачене  ч.  2  

ст.  166-5  КпАП  України,  оскільки  в  цій  адміністратив-
но-правовій  забороні  йдеться  про  віднесення  банку  до 
категорії  проблемних,  а  не  неплатоспроможних.  А  тому 
пов’язана з банком особа, котра вчинила порушення бан-
ківського законодавства, яке призвело до віднесення бан-
ку до категорії неплатоспроможних, може зазнати право-
вих наслідків, передбачених санкцією ч. 2 ст. 166-5 КпАП 
України, лише в тому випадку, якщо таким діям переду-
вало віднесення банку до категорії проблемних. Якщо ж 
віднесення  банку  до  категорії  неплатоспроможних  На-
ціональний  банк  України  мотивуватиме  іншими  підста-
вами,  передбаченими  ст.  76  Закону України  «Про  банки 
і  банківську  діяльність»  (наприклад,  зменшення  розміру 
регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до 
однієї третини від мінімального рівня, встановленого за-
коном  та/або  нормативно-правовими  актами  Національ-
ного банку України),  інкримінування особі ч. 2 ст. 166-5 
КпАП України виключається.

Отже,  єдиною  нормою,  за  якою  теоретично  можуть 
кваліфікуватися  як  «звичайні»  випадки  порушення  бан-
ківського законодавства, які призвели до віднесення банку 
до категорії неплатоспроможних,  так  і  випадки доведен-
ня  банку  до  неплатоспроможності,  які  завдали  креди-
тору  або державі матеріальної шкоди на  суму, меншу  за  
10000 НМДГ, залишається ч. 1 ст. 166-5 КпАП України. Як 
наслідок, знову маємо нелогічну ситуацію: за порушення 
банківського законодавства, яке не завдало жодної матері-
альної шкоди державі або кредитору, а лише призвело до 
віднесення  банку  до  категорії  проблемних,  на  пов’язану 
з  банком  особу,  незалежно  від  її  психічного  ставлення 
(умисного чи необережного) до можливості настання вка-
заних  наслідків,  може  бути  накладено  адміністративне 
стягнення у виді штрафу розміром до 10000 НМДГ; вод-
ночас за вчинення умисного, з корисливих або інших осо-
бистих мотивів доведення банку до неплатоспроможності, 
що спричинило матеріальну шкоду державі або кредитору 
на суму, наприклад, у 10 млн. грн., на пов’язану з банком 
особу «у кращому випадку» може бути накладене адміні-
стративне стягнення у виді штрафу розміром від 2000 до 
5000 НМДГ.

До першопричин виникнення продемонстрованої оче-
видної невідповідності між санкціями та суспільною не-
безпекою аналізованих діянь слід віднести рішення зако-
нодавця про встановлення кримінальної відповідальності 
лише за те доведення банку до неплатоспроможності, на-
слідком якого стало завдання матеріальної шкоди державі 
або кредитору на суму, яка в 10000 і більше разів переви-
щує НМДГ. При цьому законодавець не визнав за потрібне 
передбачити самостійну відповідальність ані за «звичай-
не» порушення банківського законодавства, яке призвело 
до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, ані 
за  доведення  банку  до  неплатоспроможності,  наслідком 
якого стало завдання матеріальної шкоди державі або кре-
дитору на суму, меншу за 10000 НМДГ.

Видається,  що  для  вирішення  вказаної  проблеми  
ст. 166-5 КпАП України потрібно доповнити новою части-
ною, в якій має бути передбачена адміністративна відпо-
відальність за порушення банківського законодавства, яке 
призвело  до  віднесення  банку  до  категорії  неплатоспро-
можних. 

А от відповідальність за доведення банку до неплато-
спроможності,  яке  завдало  матеріальну  шкоду  на  суму, 
меншу 10000 НМДГ, мала б передбачатися в межах ч. 1 
ст. 218-1 КК України (у випадку її збереження). При цьо-
му, з урахуванням ст. 219 КК України, мінімальний поріг 
суспільно небезпечних наслідків як умови настання кри-
мінальної  відповідальності  за  вказані  дії  міг  би  скласти 
500 НМДГ. 

Наведені аргументи досить переконливо доводять, що 
при криміналізації  такого діяння, як доведення банку до 
неплатоспроможності,  були  допущені  грубі  порушення 
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принципу  системно-правової  несуперечливості  криміна-
лізації. 

Сутність принципу міжнародно-правової  необхіднос-
ті  та  допустимості  криміналізації  розкривається  через 
дві взаємопов’язані складові. З одного боку, зміст даного 
принципу полягає у необхідності систематично приводи-
ти кримінальне законодавство у відповідність  із прийня-
тими  на  себе  державою  міжнародними  зобов’язаннями 
по боротьбі зі злочинністю, а, з  іншого, – в обов’язковій 
попередній оцінці пропонованої зміни кримінального за-
кону  з  позиції  його  відповідності  названим  обставинам  
[2, с. 231].

Значущість  дотримання  вказаного  принципу  кримі-
налізації підкреслює та обставина, що в Україні на зако-
нодавчому рівні  закріплено положення про  те, що чинні 
міжнародні  договори  України,  згода  на  обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, визнаються час-
тиною  національного  законодавства.  Демонструючи  по-
вагу  до  принципів  міжнародного  права,  наша  держава 
визнала, що якщо міжнародним договором України, який 
набрав  чинності  в  установленому  порядку,  встановлено 
інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства  України,  то  застосовуються  саме  правила 
міжнародного договору (ст. 19 Закону України від 29 черв-
ня 2004 р. «Про міжнародні договори України»).

Маємо відзначити, що однією з вимог, яку мала вико-
нати Україна для відновлення співпраці з міжнародними 
фінансовими  інституціями  (передусім МВФ),  була необ-
хідність виявлення неналежної банківської практики у не-
платоспроможних банках  та офіційне розслідування цих 
випадків. З урахуванням цієї обставини, а також проана-
лізованих міжнародних зобов’язань України, ми можемо 
констатувати, що криміналізація доведення банку до не-
платоспроможності  повністю  відповідає  принципу  між-
народно-правової необхідності та допустимості криміна-
лізації.

Як свого часу відзначав Г. О. Злобін, загалом позитив-
на традиція правознавства розглядати матеріальне кримі-
нальне право та кримінальний процес як відносно само-
стійні  галузі права, науки та юридичні дисципліни має  і 
деякі негативні наслідки. До їх числа належить, зокрема, 
недостатнє  врахування  практичних  можливостей  досто-
вірного  встановлення  деяких  елементів  складу  злочину, 
сформульованого  кримінальним  законом.  Тому  фахівець 
наголошував на тому, що однією з методологічних вимог 
до криміналізації конкретного виду діянь є те, щоб до при-
йняття остаточного рішення було всебічно обговорене пи-
тання про те, якими саме засобами доведеться доказувати 
відповідний  злочин,  наскільки  ці  засоби  є  законними  та 
моральними і чи вдасться розкрити хоча б значну частину 
діянь, що криміналізуються, після того, як виникне при-
пущення про вчинення злочинного діяння [2, с. 231, 235] – 
тобто, було вирішено питання про те, чи не порушується 
в  результаті  криміналізації  принцип  процесуальної  здій-
сненності переслідування.

З моменту доповнення КК України ст. 218-1 вже про-
йшло  більше,  аніж  два  роки,  –  час  хоча  й  доволі  незна-
чний, але достатній для того, щоб зробити хоча б перші 
проміжні  висновки  щодо  ефективності  дії  аналізованої 
кримінально-правової  новели,  одним  із  показників  якої 
безумовно виступає і процент розкриття злочинів. І висно-
вки ці, на жаль, є вкрай невтішними – за вказаний період 
органи досудового розслідування не виявилися спромож-
ними  направити  до  суду  жодного  із  27  відкритих  ними 
кримінальних проваджень за ст. 218-1 КК України, абсо-
лютна більшість з яких закриваються через недоведеність 
наявності всіх ознак складу злочину.

Видається,  що  наведені  статистичні  дані  щодо  «ре-
зультативності» ст. 218-1 КК України більш ніж красно-
мовно засвідчують той факт, що при криміналізації дове-
дення банку до неплатоспроможності законодавцем були 

допущені  істотні  порушення  принципу  процесуальної 
здійсненності  переслідування.  Зокрема,  вважаємо,  що 
однією  з  головних  детермінант  продемонстрованої  не-
ефективності  ст. 218-1 КК України є «успадкована» від 
ст. 219 КК України законодавча вказівка у ній винятково 
на умисний характер  та  спеціальний мотив розглядува-
ного діяння. На нашу думку, очевидно, що, враховуючи 
іманентно  ризиковий  характер  банківської  діяльності, 
подібне  описання  ознак  суб’єктивної  сторони  макси-
мально  ускладнює  і  зводить  до  мінімуму  (як  свідчить 
статистика – поки що робить взагалі неможливим) і так 
надскладний процес  доведення  ознак  складу  злочину  в 
справах  відповідної  категорії,  фактично  позбавляючи 
суд  (як  і  інші  правозастосовні  органи)  можливості  до-
стовірного  встановлення  ознак  суб’єктивної  сторони 
складу  передбаченого  нею  злочину  і,  відповідно,  мож-
ливості винесення компетентного рішення у справі. Тим 
самим законодавець фактично створив усі «передумови» 
для поповнення  за  рахунок  ст.  218-1 КК України числа 
«мертвих» кримінально-правових норм.

Переконані, що,  криміналізуючи  доведення  банку  до 
неплатоспроможності, вітчизняним парламентаріям варто 
було  звернути увагу  і  на  той факт, що  серед причин не-
ефективності загальної норми про доведення до банкрут-
ства (ст. 219 КК України), науковці виділяли саме склад-
ність встановлення ознак суб’єктивної сторони. Зокрема, 
свого часу Г. М. Зеленов відзначав, що процес встановлен-
ня та доказування ознак суб’єктивної сторони доведення 
до банкрутства значно ускладнюється через необхідність 
доказування бажання особи довести суб’єкт господарської 
діяльності до банкрутства та неконкретизуючу вказівку у 
ст.  219 КК України на корисливі мотиви,  іншу особисту 
заінтересованості або інтереси третіх осіб [3, с. 37]. 

Очевидно, що  всі  зазначені  обставини підкреслюють 
необхідність  удосконалення  законодавчого  опису  ознак 
суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 218-1 КК 
України, яке може бути досягнуте, зокрема, за рахунок пе-
редбачення кримінальної відповідальності і за необережні 
прояви доведення банку до неплатоспроможності.

Якщо зовнішні відносини та зв’язки, які розглядались 
нами вище, свідчать про органічний зв’язок кримінально-
го права з правовою системою України в цілому, то вну-
трішні відносини і зв’язки визначають кримінальне право 
як єдиний цілісний системний об’єкт, елементи якого по-
винні знаходитися у відносинах і взаємозв’язках коорди-
нації, узгодженості і непротирічності [1, с. 312].

У зв’язку із зазначеними властивостями кримінально-
го права, при криміналізації діянь повинні враховуватись 
і  правила,  які  визначені  внутрішніми  закономірностями 
самої  системи  діючого  кримінального  законодавства,  ті 
обмеження,  котрі  ця  система  покладає  на  включення  до 
неї певних елементів. Мова йде про кримінально-правові 
системні принципи криміналізації.

Принцип відсутності прогалин у законі й ненадмірнос-
ті заборони означає, що при розгляді відповідності йому 
діяння, яке криміналізується, необхідно вирішити питан-
ня про вплив запропонованої новели на змістовну повноту 
системи: чи не створює вона нормативної прогалини або, 
навпаки, надмірності в системі чинного кримінального за-
конодавства.

Як відзначає Г. О. Злобін, застосування розглядувано-
го принципу на практиці видається не таким простим, як 
може  здатися  на  перший  погляд,  адже  аналіз  системної 
доречності криміналізації діяння розуміє досить складне і 
різностороннє теоретичне обґрунтування. Однак при цьо-
му, незважаючи на всю складність оцінки системного зна-
чення зміни Особливої частини кримінального законодав-
ства, вчений переконаний, що є єдиний, хоча й достатньо 
елементарний критерій для цього. Цей критерій полягає у 
позитивній відповіді на два питання: 1) чи змінилась у ре-
зультаті новели міра відповідальності злочинця за яке-не-
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будь із можливих діянь; 2) чи являється зміна, якщо вона є, 
саме такою, на яку розраховував законодавець [2, с. 235]. 

Аналіз  пояснювальної  записки  до  проекту  Закону  
№ 2085 від 10 лютого 2015 р. «Про внесення змін до де-
яких  законодавчих  актів  України  щодо  відповідальності 
пов’язаних із банком осіб» (далі – законопроект № 2085), 
свідчить  про  те,  що,  на  думку  авторів  відповідної  зако-
нодавчої  ініціативи,  очікуваним результатом  її  реалізації 
мало стати посилення відповідальності пов’язаних із бан-
ком осіб, насамперед керівників банків, кінцевих бенефі-
ціарних власників банку, інших власників істотної участі 
у банку, під час прийняття ними рішень, що впливають на 
фінансовий  стан  банку. Одним же  із  засобів  досягнення 
задекларованої  мети  мало  стати  запровадження  кримі-
нальної відповідальності вказаних вище осіб за вчинення 
будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до кате-
горії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матері-
альної шкоди державі або кредитору.

І  от  тепер,  визначивши  мету  законодавця,  ми  маємо 
повернутись до умовно першого із поставлених Г. О. Зло-
біним запитань, тобто з’ясувати, чи насправді в результаті 
доповнення КК України ст. 218-1 відбулися ті зміни міри 
відповідальності за доведення банку до неплатоспромож-
ності, на які сподівалися ініціатори розгляданої законодав-
чої ініціативи.

Як вже відзначалось  вище, на думку розробників  за-
конопроекту № 2085, одним  із найважливіших наслідків 
його ухвалення як закону мало стати запровадження кри-
мінальної відповідальності за доведення банку до непла-
тоспроможності.

Однак наведена характеристика законопроекту потре-
бує  уточнення,  оскільки  здатна  створити  хибне  уявлен-
ня про те, що до набрання чинності Законом № 218-VІІІ 
пов’язані з банком особи не могли бути притягнуті до кри-
мінальної відповідальності за вчинення дій, передбачених 
диспозицією ст. 218-1 КК України. Насправді ж пов’язані 
з банком особи і до доповнення КК України аналізованою 
статтею були спроможні нести як виконавці кримінальну 
відповідальність за доведення банку до неплатоспромож-
ності,  адже  такі  дії могли  кваліфікуватися  за  ст.  219 КК 
України  «Доведення  до  банкрутства»,  яка,  як  вже  зазна-
чалось, наразі виступає загальною нормою щодо ст. 218-
1 КК України. До такого висновку нас привів порівняль-
ний аналіз ст. 218-1 і ст. 219 КК України, який засвідчив, 
що,  за винятком уточненого кола спеціально-конкретних 
суб’єктів злочину, інші ознаки складів злочинів, передба-
чених вказаними статтями, фактично тотожні.

Звичайно,  будуть  праві  ті,  хто  вкажуть,  що  в  по-
рівнюваних  заборонах  також  по-різному  описуються 
ознаки  як  проміжних  («віднесення  банку  до  категорії 
неплатоспроможних» (ст. 218-1 КК України) та «стійка фі-
нансова неспроможність суб’єкта господарської діяльності»  
(ст. 219 КК України)), так і похідних (різний розмір «ве-
ликої матеріальної шкоди» як криміноутворюючої ознаки) 
суспільно небезпечних наслідків.  Зокрема,  на цій  обста-
вині  акцентувала  свою  увагу  В.  О.  Улибіна, що  дало  їй 
привід  писати  у  2014  р.  (тобто  на  момент  відсутності  у 
КК України спеціальної норми, присвяченої відповідаль-
ності  за  доведення  банку  до  неплатоспроможності)  про 
те,  що  всі  законодавчі  напрацювання  щодо  закріплення 
кримінальної  відповідальності  за  злочин,  передбачений 
ст. 219 КК України, не можна застосувати до банківських 
установ, і це є істотною прогалиною вітчизняного кримі-
нального законодавства. Для обґрунтування своєї гіпотези 
згадана авторка наводила такі аргументи. По-перше, це на-
явність відмінностей між аспектами загальної та спеціаль-
ної неплатоспроможності, що унеможливлює поширення 
дії  ст. 219 КК України на банківський сектор економіки. 
Цей  аргумент  (умовно  перший)  багато  в  чому  базується 
на судженні В. О. Улибіної про те, що понятійний апарат, 
притаманний  спеціальній  неплатоспроможності  банків, 

відрізняється від понятійного апарату загальної неплато-
спроможності, зміст якої розкритий у Законі України від 
22  грудня  2011  р.  «Про  відновлення  платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон від 
22  грудня  2011  р.). По-друге,  це  нетотожність  господар-
ської  і  банківської  діяльності  (умовно  другий  аргумент) 
[4, с. 120]. Утім, повністю погодитись як з першим, так і з 
другим аргументом складно.

По-перше,  ст.  219  КК України,  включаючи  примітку 
до неї, не містить жодних посилань (на кшталт існуючої 
у примітці до ст. 218-1 КК України вказівки на необхід-
ність  при  застосуванні  цієї  статті  трактувати  поняття 
«пов’язана з банком особа» у тому значенні, в якому воно 
розкривається в Законі України «Про банки  і банківську 
діяльність»),  які  б  указували  на  необхідність  при  визна-
ченні тих чи інших ознак складу відповідного злочину ке-
руватися саме і тільки положеннями Закону від 22 грудня 
2011 р. Виходить, що питання про  те, норми якого  саме 
нормативно-правового акту слід брати до уваги при тлу-
маченні поняття «стійка фінансова неспроможність», ви-
рішується за розсудом правозастосувача. 

По-друге, у ст. 219 КК України не міститься вказівок 
з приводу того, як має підтверджуватися (встановлювати-
ся) факт виникнення стану стійкої фінансової неспромож-
ності суб’єкта господарської діяльності як ознаки складу 
злочину, передбаченого цією нормою. Отже, та обставина, 
що  рішення  про  віднесення  банку  до  категорії  неплато-
спроможних приймається Національним банком України, 
не впливала на можливість настання кримінальної відпо-
відальності на підставі  ст.  219 КК України  за доведення 
банку до неплатоспроможності. 

По-третє, у нормах Закону від 22  грудня 2011 р.  від-
сутнє визначення поняття «стійка фінансова неспромож-
ність»,  яке  в  ньому  вживається  лише  тричі  в  контексті 
приховування стійкої фінансової неспроможності (ст.ст. 3, 
22). Натомість у ньому, як і в Законі України «Про банки 
і  банківську  діяльність»,  розкривається  поняття  непла-
тоспроможності,  під  якою  розуміється  неспроможність 
боржника виконати після настання встановленого строку 
грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як че-
рез  відновлення його платоспроможності. Очевидно, що 
критерії цієї неплатоспроможності (якщо безспірні вимо-
ги  кредитора  (кредиторів)  до  боржника  сукупно  станов-
лять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної 
плати, які не були задоволені боржником протягом трьох 
місяців після встановленого для їх погашення строку) слід 
шукати саме в Законі від 22 грудня 2011 р., і вони, що ціл-
ком логічно, істотно відрізняються від тих, про які йдеться 
в Законі України «Про банки  і банківську діяльність» як 
про критерії неплатоспроможності банку. Викладене, од-
нак,  не  дає  підстав  стверджувати,  що  при  встановленні 
стійкої фінансової неспроможності як ознаки об’єктивної 
сторони складу злочину, передбаченого ст. 219 КК Укра-
їни,  правозастосувач  має  керуватися  лише  показниками, 
зазначеними в Законі від 22 грудня 2011 р. 

При  цьому  ми  усвідомлюємо  ту  обставину,  що  при 
кваліфікації доведення банку до неплатоспроможності за 
ст. 219 КК України  існувала б певна неузгодженість між 
термінологією,  вживаною  в  Законі  України  «Про  банки 
і  банківську  діяльність»  («неплатоспроможність»)  і  КК 
України  («стійка фінансова  неспроможність»). Але,  вра-
ховуючи той факт, що зміст поняття «стійка фінансова не-
спроможність» не розкривається в нормах чинного зако-
нодавства (фактично це поняття є оціночним), аналогічну 
термінологічну неузгодженість ми мали б констатувати і в 
усіх  інших  (крім неплатоспроможності  банків)  випадках 
притягнення  до  кримінальної  відповідальності  за  дове-
дення до банкрутства, що, на нашу думку, не могло пере-
шкодити застосуванню ст. 219 КК України. 

Крім відмінної  термінології,  до причин,  які  свідчили 
про неможливість застосування ст. 219 КК України до бан-
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ківських установ, В. О. Улибіна відносила і нетотожність 
господарської та банківської діяльності. На думку вченої, 
цей факт свідчив про те, що законодавець при конструю-
ванні диспозиції ст. 219 КК України нівелював та не при-
йняв до уваги аспекти спеціальної неплатоспроможності 
банків  і  тому  правовідносини  неплатоспроможності  у 
сфері банківських відносин повинні отримати ще й кримі-
нально-правове закріплення [4, с. 120].

Однак  погодитись  повністю  і  з  цими  аргументами 
В. О. Улибіної ми не можемо.

По-перше,  дещо  некоректним  виглядає  судження  ав-
торки  про  відмінність  «банківської»  та  «господарської» 
діяльності. Насправді ж  системний  аналіз  чинного  зако-
нодавства свідчить про те, що  зазначені  види діяльності 
є  не  різними,  а  мають  сприйматися  як  частина  та  ціле. 
Зокрема, до  такого висновку нас  спонукають положення 
цілого ряду як «загальних», так і «спеціальних» норматив-
но-правових актів, серед яких: ГК України, котрий визнає 
банківську  діяльність  одним  із  різновидів  господарської 
діяльності  (гл.  35  «Особливості  правового  регулювання 
фінансової діяльності» розділу VІ «Особливості правово-
го регулювання в окремих галузях господарювання»); За-
кон України «Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг», в якому вказується на 
те, що надання фінансових послуг є видом господарської 
діяльності,  яку  здійснюють  суб’єкти  господарювання  
(ст.ст.  6,  35);  Закон України «Про банки  і  банківську ді-
яльність», де зазначається про необхідність складання ста-
туту банку з урахуванням положень ГК України  (ст. 16), 
а також про те, що банк зобов’язаний забезпечити прове-
дення щорічної перевірки всієї інформації щодо своєї фі-
нансово-господарської діяльності (ст. 70).

По-друге,  варто  нагадати,  що  Законом  від  22  грудня 
2011  р.  (ст.ст.  86–89,  93)  передбачено  особливості  бан-
крутства і цілого ряду інших категорій боржників, діяль-
ність яких, як і банківська, за логікою В. О. Улибіної, та-
кож має визнаватися відмінною від господарської з огляду 
на  те, що регулюється окремими  законодавчими актами. 
Мова йде про: страховиків, професійних учасників ринку 
цінних паперів та інститутів спільного інвестування, емі-
тента  чи  управителя  іпотечних  сертифікатів,  управителя 
фонду  фінансування  будівництва  чи  управителя  фонду 
операцій  з  нерухомістю, фермерські  господарства  (Зако-
ни України: від 07 березня 1996 р. «Про страхування»; від 
23 лютого 2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок»; 
від 05 липня 2012 р. «Про інститути спільного інвестуван-
ня»;  від  19  червня  2003  р.  «Про  іпотечне  кредитування, 
операції  з  консолідованим  іпотечним боргом  та  іпотечні 
сертифікати»; від 19 червня 2003 р. «Про фінансово-кре-
дитні  механізми  і  управління  майном  при  будівництві 
житла та операціях з нерухомістю»; від 19 червня 2003 р. 
«Про фермерське  господарство»). Але ж тоді,  якщо зно-
ву ж  таки  керуватися  логікою  (на  нашу  думку,  хибною) 
В. О. Улибіної, ми мали б прийти до парадоксального та, 
переконані,  неправильного  висновку  про  те,  що  законо-
давець при конструюванні диспозиції ст. 219 КК України 
нівелював та не прийняв до уваги аспекти спеціальної не-
платоспроможності  і  всіх  зазначених  суб’єктів  господа-
рювання  і, відповідно, правовідносини неплатоспромож-
ності у сфері всіх цих суспільних відносин також повинні 
отримати окреме кримінально-правове закріплення. 

Отже, враховуючи той факт, що банк входить до кола 
суб’єктів  господарської діяльності,  який, хоч  і  в особли-
вому  порядку,  міг  бути  визнаний  таким,  що  має  стійку 
фінансову неспроможність, а розмір великої матеріальної 
шкоди як обов’язкової ознаки складу злочину, передбаче-
ного ст. 219 КК України, у двадцять разів нижчий, за ана-
логічний  показник,  передбачений  ст.  218-1  КК  України, 
різне описання у цих кримінально-правових нормах про-
міжних і похідних суспільно небезпечних наслідків відпо-
відних складів злочинів не може вплинути на зроблений 

нами висновок про те, що і раніше, до моменту набрання 
чинності  Законом №  218-VІІІ,  пов’язані  з  банком  особи 
могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності 
за доведення банку до неплатоспроможності. Уточнимо: 
до  відповідальності  за  ст.  219  КК України  як  виконавці 
могли бути притягнуті не будь-які пов’язані з банком осо-
би, а лише громадяни – засновники (учасники) або служ-
бові особи банку. Щодо  інших пов’язаних з банком осіб 
(йдеться про тих, хто фактично керував діяльністю банку, 
не будучи формально його засновниками чи службовими 
особами), то не виключалась кримінально-правова оцінка 
їх неправомірної поведінки як співучасті з розподілом ро-
лей у вчиненні злочину, передбаченого ст. 219 КК України, 
із посиланням при цьому на відповідні частини ст. 27 КК 
України.

Таким  чином,  можна  констатувати,  що  в  результаті 
ухвалення Закону № 218-VІІІ та доповнення КК України 
ст.  218-1  в  основному відбулося не  встановлення  кримі-
нальної відповідальності за доведення банку до неплато-
спроможності  –  як  на  цьому  наголошували  автори  від-
повідної  законодавчої  ініціативи  –  а  її  диференціація  за 
рахунок виділення зі ст. 219 КК України найбільш суспіль-
но небезпечних, на думку законодавця, дій та встановлен-
ня за їх вчинення більш суворої кримінальної відповідаль-
ності.

Помилковість судження авторів законопроекту № 2085 
про те, що до ухвалення Закону № 218-VІІІ КК України 
не  передбачалось  кримінальної  відповідальності  за  до-
ведення  банку  до  неплатоспроможності,  підтверджують 
і матеріали правозастосовної практики  і  в  деяких  інших 
категоріях справ, зокрема, про службову недбалість.

Так, органами досудового розслідування як службова 
недбалість,  яка  спричинила  тяжкі  наслідки  (ч.  2  ст.  367 
КК України), були кваліфіковані дії гр. Т., котрий, будучи 
службовою особою, у період часу з 23 лютого 2011 р. по 
30 січня 2012 р., неналежним чином виконував свої служ-
бові обов’язки, що спричинило настання тяжких наслідків, 
а саме прийняття 20 грудня 2012 р. Національним банком 
України постанови № 548, якою ПАТ «Банк «Таврика» від-
несено до категорії неплатоспроможних, а також взяттям 
державою  зобов’язань  перед  вкладниками  зазначеного 
банку щодо повернення коштів у сумі 211837947,47 грн. 
через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, чим було 
спричинено збитків державі на вищевказану суму.

Єдиною ж «перепоною» у притягненні до криміналь-
ної відповідальності за доведення банку до неплатоспро-
можності в даному випадку виступив той факт, що органи 
досудового розслідування не змогли довести наявність у 
діях  гр.  Т.  складу  відповідного  злочину,  у  зв’язку  з  чим 
останній був виправданий судом [5].

Звертаючись,  однак,  до  умов  виділення  спеціальної 
кримінально-правової норми, зауважимо, що однією з та-
ких умов виступає істотна відмінність характеру і ступеня 
суспільної небезпеки видів діянь, передбачених окремою 
нормою права, застосування якої не дозволяє врахувати ці 
відмінності. З цього приводу варто нагадати сформульова-
ну свого часу Г. О. Злобіним та актуальну і нині фундамен-
тальну вимогу до створення нових кримінально-правових 
норм  –  це  необхідність  кожного  разу  при  встановленні 
кримінальної караності діяння глибоко досліджувати його 
суспільну  небезпеку,  не  покладаючись  лише  на  її  «оче-
видність» і вбачаючи в ній головну умову криміналізації  
[2,  с.  217-218].  Інакше  кажучи,  для  з’ясування  того,  на-
скільки  обґрунтованим  було  рішення  законодавця  про 
доповнення  КК  України  ст.  218-1,  вирішальне  значення 
має відповідь на таке питання: чи є відмінність між сус-
пільною  небезпекою,  притаманною  доведенню  банку  до 
неплатоспроможності,  та  суспільною  небезпекою  інших 
дій, які могли кваліфікуватися за ст. 219 КК України, до-
статньою та необхідною для диференціації кримінальної 
відповідальності за їх вчинення?



137

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Доведенню банку до неплатоспроможності, поза вся-
ким сумнівом, притаманний високий рівень суспільної не-
безпеки.  Такі  дії,  крім  наслідків,  які  потенційно можуть 
бути  спричинені  доведенням  до  неплатоспроможності 
будь-якого  суб’єкта  господарювання  (порушення  засад 
кредиту,  заподіяння  матеріальної  шкоди  кредиторам  і 
державі,  позбавлення  працівників  робочих  місць  тощо), 
призводять  (зрозуміло,  поряд  з  іншими  чинниками)  і  до 
такого негативного явища, як втрата довіри до вітчизня-
ної банківської системи, яка супроводжується вилученням 
вкладниками  коштів,  неможливістю  залучення  у  вклади 
грошових коштів фізичних і юридичних осіб, здорожчан-
ням іноземних кредитів для вітчизняних банків тощо. 

Разом з тим ми вже звертали увагу на те, що чинне гос-
подарське законодавство виділяє і деякі інші, крім банків, 
категорії суб’єктів господарської діяльності, банкрутство 
яких, на нашу думку, продукує не менш суспільно небез-
печні, порівняно з неплатоспроможністю банків, наслідки. 

Наприклад,  банкрутство  містоутворюючих  підпри-
ємств,  крім  матеріальної  шкоди  кредиторам,  здатне  ви-
кликати  затримки  з  виплатою пенсій  через  неотримання 
державою соціальних відрахувань, безробіття, що прово-
кує  міграцію,  відсутність  фінансування  інфраструктури, 
порушення зв’язків поколінь тощо [7, с. 86]. 

Не  менш  вагомою  є  і  суспільна  небезпека  банкрут-
ства:  особливо  небезпечних  суб’єктів  підприємницької 
діяльності, припинення діяльності яких потребує значних 
та  довготривалих  витрат,  направлених  на  запобігання 
заподіянню  шкоди  життю  та  здоров’ю  громадян,  май-
ну,  спорудам,  навколишньому  природному  середовищу; 
страховиків – банкрутство останніх через тісний зв’язок 
банківського  та  страхового  секторів  економіки  здатне 
викликати  наслідки,  подібні  до  тих,  що  настають  при 
банкрутстві  банків;  фермерських  господарств  тощо.  Не-
випадково  в юридичній  літературі  зазначається, що міс-
тоутворюючі та особливо небезпечні підприємства мають 
не менш важливе значення для держави, ніж, наприклад, 
банки,  які  під  загрозою  настання  неплатоспроможності 
можуть  забезпечуватись тимчасовою адміністрацією На-
ціонального банку України відповідно до банківського за-
конодавства [8, с. 124, 125].

Таким чином, постає, скоріш за все, риторичне запи-
тання:  чи  є  (за  умови  настання  однакової  матеріальної 
шкоди)  доведення  до  неплатоспроможності  банку  більш 
суспільно небезпечним, ніж доведення до банкрутства, на-
приклад, містоутворюючого підприємства, внаслідок чого 
без роботи залишилося кілька тисяч людей? 

Іншим питанням, на яке ми маємо відповісти в контек-
сті розгляду відповідності криміналізації доведення банку 
до неплатоспроможності принципу відсутності прогалин у 
законі й ненадмірності заборони, є питання про те, чи від-
булося в результаті доповнення КК України ст. 218-1 поси-
лення відповідальності пов’язаних із банком осіб. Адже, 
як ми пам’ятаємо, саме досягнення цього результату було 
визначено  ініціаторами  ухвалення  Закону № 218-VІІІ  як 
його кінцева мета, одним із інструментів досягнення якої 
мало стати у т. ч. й доповнення кримінального законодав-
ства окремою нормою, присвяченою регламентації відпо-
відальності за доведення банку до неплатоспроможності.

На перший погляд може здатися, що позитивна відпо-
відь на поставлене питання є більш ніж очевидною, на що, 
зокрема,  вказує порівняльний  аналіз  санкцій  ст.ст.  218-1 
та 219 КК України. Так, якщо за вчинення «звичайного» 
доведення  до  банкрутства  передбачається  накладення 
основного  покарання  у  виді  штрафу  –  тобто,  вид  пока-
рання,  який  визнається  законодавцем  найменш  суворим 
в  ієрархії  покарань,  передбачених  ст.  51 КК України,  то 
доведення банку до неплатоспроможності карається осно-
вним  покаранням  у  виді  обмеження  волі  на  строк  від  
1 до 5 років  або позбавлення волі на  той  самий строк – 
одними із найбільш суворих покарань, про які йдеться у 

згаданій вище ст. 51 КК України. Крім того, за вчинення 
злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, передбаче-
но і додаткове покарання у виді штрафу, розмір якого (від  
5000 до 10000 НМДГ) є значно вищим, порівняно з розмі-
ром штрафу як основного виду покарання, передбаченого 
в ст. 219 КК України (від 2000 до 3000 НМДГ).

Однак,  порівнявши  не  лише  санкції,  а  й  диспозиції 
розглядуваних норм, ми були вимушені змінити нашу по-
передню, як виявилось, занадто категоричну та дещо пе-
редчасну  оцінку  результатів  відповідних  змін.  Справа  в 
тому  (і ми про  це  вже  відзначали), що,  доповнивши КК 
України  ст.  218-1,  законодавець  передбачив  у  цій  кри-
мінально-правовій  новелі  значно  вищий,  порівняно  зі  
ст. 219 КК України, показник великої матеріальної шкоди 
як криміноутворюючої ознаки складу злочинів. Так, якщо 
«звичайне» доведення до банкрутства визнається (і визна-
валось)  злочинним за умови завдання державі чи креди-
тору шкоди,  яка  у  500  і  більше  разів  перевищує НМДГ, 
то у випадку з доведенням банку до неплатоспроможності 
аналогічний показник шкоди був  збільшений у двадцять 
разів – до суми, яка у 10000 або більше разів перевищує 
НМДГ. Таким чином, ми можемо констатувати доволі па-
радоксальний  результат  задекларованого  парламентарія-
ми «посилення» відповідальності  за доведення банку до 
неплатоспроможності:  якщо  до  доповнення  КК  України 
ст. 218-1 вчинене, наприклад, керівником банку доведення 
відповідного банку до неплатоспроможності, яке завдало 
матеріальну шкоду в розмірі від 500 до 10000 НМДГ, мало 
кваліфікуватися як злочин, передбачений ст. 219 КК Укра-
їни,  то  сьогодні  (через  значне  підвищення  мінімального 
порогу суспільно небезпечних наслідків як умови настан-
ня кримінальної відповідальності  за доведення банку до 
неплатоспроможності) такі дії не визнаються злочинними.

Подолати продемонстровану колізійність можна двома 
шляхами: 

1)  або  шляхом  редагування  санкцій  ст.ст.  218-1  та  
219 КК України з метою приведення передбачених у них 
покарань у відповідність зі ступенем суспільної небезпеки 
відповідних діянь;

2)  або  шляхом  об’єднання  аналізованих  норм  та  на-
ступною  диференціацією  відповідальності  за  найбільш 
суспільно  небезпечні  прояви  доведення  до  банкрутства, 
пов’язані з банкрутством містоутворюючих, особливо не-
безпечних  суб’єктів підприємницької  діяльності,  страхо-
виків тощо та, звичайно ж, доведенням банку до неплато-
спроможності.

На нашу думку, враховуючи, з одного боку, доведену 
раніше приблизно однакову суспільну небезпечність бан-
крутства  всіх  зазначених  вище  суб’єктів,  а,  з  іншого,  – 
відверто низькі показники ефективності  застосування як  
ст. 218-1, так і ст. 219 КК України, оптимальним є другий 
із запропонованих варіантів.

Отже, розглянувши наслідки доповнення КК України 
ст. 218-1, можна констатувати, що при криміналізації до-
ведення банку до неплатоспроможності були допущені іс-
тотні порушення принципу відсутності прогалин у законі 
й ненадмірності заборони, адже: по-перше, і до ухвалення 
цього рішення значна частина пов’язаних  із банком осіб 
була  спроможна  нести  кримінальну  відповідальність  (як 
виконавці) за відповідні діяння; по-друге, результатом по-
яви  аналізованої  кримінально-правової  новели  стало  не 
лише очікуване вітчизняними парламентаріями посилен-
ня відповідальності пов’язаних із банком осіб, а і декри-
міналізація значного масиву діянь, за які до моменту на-
брання чинності положеннями Закону № 218-VІІІ вказані 
особи могли нести кримінальну відповідальність.

Принцип  визначеності  та  єдності  термінології  озна-
чає, що криміналізація будь-якого суспільно небезпечного 
діяння повинна здійснюватися у визначених з точки зору 
мови закону термінах – єдиних для Загальної та Особливої 
частин діючого кримінального законодавства. При цьому, 
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якщо властивості діяння, яке криміналізується, і умови на-
стання відповідальності за нього не можуть бути виражені 
за  допомогою  звичної  для  кримінального  законодавства 
термінології  і вимагають нових понять, ці поняття пови-
нні бути визначені в самому законі [2, с. 238].

Проаналізувавши  ст.  218-1  КК  України,  ми  можемо 
констатувати,  що  при  криміналізації  доведення  банку 
до  неплатоспроможності  не  було  допущено  порушень 
розглядуваного  принципу,  адже  в  досліджуваній  кримі-
нально-правовій  нормі  вживаються  або ж  терміни,  які  є 
«звичними»  для  вітчизняного  кримінального  законодав-
ства («дії», «умисне», «з корисливих мотивів»), або ж не-
кримінально-правові терміни, зміст яких розкривається за 
допомогою логічного тлумачення («доведення») чи звер-
нення до норм регулятивного законодавства (Закон Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність»). Крім того, маємо 
відзначити і той позитивний факт, що зміст криміноутво-
рюючих наслідків у вигляді «великої матеріальної шкоди 
кредитору або державі» було розкрито у п. 1 примітки до 
розглядуваної статті.

У спеціальних дослідженнях, присвячених проблема-
тиці  криміналізації  діянь,  підкреслюється,  що  одним  із 
найбільш  важливих  принципів  криміналізації  є  вимога 
повноти складу діяння, яке криміналізується. 

Завдяки Загальній частині КК України у  законодавця 
при  конструюванні  фактично  будь-якої  новели  відпадає 
необхідність  перераховувати  в  ній  всі  елементи  складу 
злочину.  Тому,  зазвичай,  закон,  що  встановлює  кримі-
нальну відповідальність за вчинення певного діяння, на-
зиває лише об’єктивну сторону цього злочину, вказує на 
особливості  інших  елементів  складу,  а  також  вказує  на 
кваліфікуючі ознаки діяння [2, с. 239-240]. З огляду на це, 
рішення  парламентаріїв  про  доповнення  КК України  ст. 
218-1 повністю відповідає зазначеному принципу, оскіль-
ки аналізована норма, з урахуванням положень Загальної 
частини КК України, за допомогою вказівки на об’єктивну 
та  суб’єктивну  сторону,  а  також  ознаки  спеціального 
суб’єкта  в  диспозиції  самої  статті, містить  усі  необхідні 
елементи для конструювання складу злочину.

Наявність  наступного  принципу  криміналізації  –  
принципу  співмірності  санкції  та  економії  репресії  – 
пов’язується  із  такою важливою властивістю криміналь-
ного права, як його справедливість. 

Характеризуючи зазначений принцип, слід пам’ятати, 
що  в  теорії  кримінального  права  до  аксіоматичних  від-
носиться положення про те, що визнається справедливим 
і  тому  правомірним  застосування  більш  суворого  по-
карання за посягання на більш цінний об’єкт;  за умисне 
діяння в порівнянні  з необережним;  за діяння, що спри-
чинило більшу шкоду, в порівнянні з діянням, що спричи-
нило менш тяжкі наслідки; за діяння, вчинені у співучас-
ті,  в  порівняні  зі  злочинами, що  вчинені  поодинці  тощо  
[2, с. 240-241]. 

Однак, якщо уважно проаналізувати ст. 218-1 КК Укра-
їни, то стає очевидним, що при конструюванні зазначеної 
кримінально-правової новели законодавцем було фактич-
но проігноровано досліджуваний принцип криміналізації. 
У  зв’язку  з  цим,  при  застосуванні  розглядуваної  норми 
стають можливими істотні порушення принципу справед-
ливості, що ми далі і продемонструємо на прикладі харак-
теристики окремих його складових.

Складова 1 – за умисне діяння повинно призначатись 
більше  суворе  покарання,  ніж  за  аналогічне  необережне 
діяння. Порушення цієї вимоги ми можемо констатувати, 
порівнявши  санкції  ст.ст.  218-1  та  367 КК України.  Так, 
за злочин, передбачений ст. 218-1 КК України, встановле-
но  основне  покарання  у  виді  обмеження  або  позбавлен-
ня волі на строк від 1 до 5 років; у той же час за злочин, 
передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, передбачено осно-
вне покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 
5 років. Таким чином, ми можемо спостерігати наявність 

доволі парадоксальної  та «несправедливої» ситуації –  за 
необережне  доведення  банку  до  неплатоспроможності, 
яке може кваліфікуватись за ч. 2 ст. 367 КК України, пе-
редбачено  більш  суворе  основне  покарання,  ніж  за  ана-
логічні  умисні  дії,  відповідальність  за  які  настає  згідно  
ст. 218-1 КК України. 

При цьому на  зроблений нами  висновок жодним чи-
ном не може вплинути  і  та  обставина, що у ч.  2  ст.  367 
КК України передбачено відповідальність за службову не-
дбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Пояснюється це 
тим, що  згідно п.  4 примітки до  ст.  364 КК України під 
тяжкими наслідками у  ст. 367 КК України слід розуміти 
такі наслідки, які лише у 250 і більше разів перевищують 
НМДГ. У той же час ми пам’ятаємо, що кримінальна від-
повідальність за умисне доведення банку до неплатоспро-
можності, передбачене ст. 218-1 КК України, настає лише 
в разі завдання матеріальної шкоди на суму, яка в 10000 і 
більше разів перевищує НМДГ. 

Складова 2 – більш суворе покарання має призначати-
ся за діяння, що спричинили більшу шкоду, в порівнянні 
з діянням, що спричинило менш тяжкі наслідки, та за ді-
яння, вчинені у співучасті, в порівняні  зі  злочинами, що 
вчинені поодинці.

На нашу думку, порушення вказаних елементів прин-
ципу справедливості  є ще більш очевидним ніж попере-
днього, що, в першу чергу, пояснюється відсутністю у ст. 
218-1 КК України жодних  кваліфікуючих  ознак. Наслід-
ком такого, доволі незвичного як для Особливої частини 
КК України, конструювання стало те, що при застосуванні 
аналізованої  кримінально-правової  заборони  у  правозас-
тосовчих органів відсутні жодні засоби для диференціації 
кримінальної відповідальності незалежно від ступеня сус-
пільної небезпеки конкретних проявів доведення банку до 
неплатоспроможності. Зокрема, чинна редакція ст. 218-1 
КК України не  дає можливості  диференціювати  відпові-
дальність за доведення банку до неплатоспроможності. 

Видається,  що  зазначені  приклади  доволі  перекон-
ливо  демонструють  необхідність  доповнення  ст.  218-1 
КК України  (або ж,  у  випадку  сприйняття  законодавцем 
наших рекомендацій, нової редакції  ст.  219 КК України) 
новими частинами, в яких би передбачалась кримінальна 
відповідальність за кваліфіковані склади доведення банку 
до неплатоспроможності.

Г. О. Злобін відзначає, що принцип економії репресії 
має і більш широке значення, яке лежить у площині між-
галузевих зв’язків кримінального права. Широке розумін-
ня цього принципу може бути сформульоване як правило: 
криміналізація  діяння  доцільна  лише  і  тільки  тоді,  коли 
немає і не може бути норми, яка достатньо ефективно ре-
гулює відповідні відносини методами інших галузей пра-
ва [2, с. 241]. 

Однак  на  початку  цієї  статті  ми  вже  наголошували 
на  тому,  що  однією  з  найбільш  характерних  тенденцій 
законотворчості  останніх  років  в  Україні  стало  те,  що, 
приймаючи рішення про криміналізацію певного діяння, 
вітчизняні  парламентарії  далеко  не  завжди  розглядають 
можливість протидії йому іншими, відмінними від кримі-
нально-правових, засобами. На жаль, певні прояви зазна-
ченої негативної  тенденції ми мали змогу спостерігати  і 
при криміналізації доведення банку до неплатоспромож-
ності.

Зокрема,  ми  вже  згадували  про  те, що,  доповнюючи 
КК України окремою нормою, присвяченою регламента-
ції кримінальної відповідальності за доведення банку до 
неплатоспроможності, законодавець чомусь не розглянув 
можливість  встановлення  адміністративної  відповідаль-
ності за аналогічні за змістом діяння, які не спричинили 
передбачених  у  диспозиції  ст.  218-1 КК України  наслід-
ків. Як наслідок, ми знову ж таки отримали нелогічну та, 
в деякій мірі навіть парадоксальну ситуацію, коли чинним 
законодавством передбачено лише один вид відповідаль-
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ності  (кримінальна) за доведення банку до неплатоспро-
можності, причому відразу за вчинення діяння, яке спри-
чинило велику матеріальну шкоду.

Отже, проведене дослідження дозволяє стверджувати, 
що рішення Верховної Ради України про доповнення КК 
України окремою нормою про доведення банку до непла-
тоспроможності супроводжувалося численними порушен-
нями  як  загальноправових,  так  і  кримінально-правових 
системних  принципів  криміналізації.  Зокрема,  мова  йде 
про  порушення  таких  принципів,  як:  системно-правової 
несуперечливості криміналізації; процесуальної здійснен-
ності  переслідування;  принципу  відсутності  прогалин  й 
ненадмірності заборони; співмірності санкції та економії 

репресії. Цей факт, а також прогнозоване зменшення кіль-
кості  банкрутств банків  у наступні  роки переконали нас 
у тому, що оптимальною моделлю кримінально-правової 
протидії  випадкам доведення банку до неплатоспромож-
ності  було  б  встановлення  відповідальності  за  ці  діяння 
в рамках загальної норми про доведення до банкрутства  
(ст.  219 КК України)  із  наступним  виділенням  у  рамках 
останньої ч. 2, в якій би і мала передбачатись відповідаль-
ність  не  лише  за  доведення  банку  до  неплатоспромож-
ності, а й за  інші найбільш суспільно небезпечні прояви 
доведення до банкрутства, пов’язані із банкрутством міс-
тоутворюючих,  особливо  небезпечних  суб’єктів  підпри-
ємницької діяльності, страховиків тощо.
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ДЕякі ПиТаННя ВСТаНОВлЕННя 
ЗМіСТУ ПРЕДМЕТУ ЗлОЧиНіВ ПРОТи ВлаСНОСТі

SOME QUESTIONS OF THE CONTENT INSTALLING 
OF THE SUBJECT OF CRIMES AGAINST THE PROPERTY

Плотнікова а.В.,
к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Стаття присвячена окремим дискусійним питання визначення змісту предмету деяких злочинів проти власності. Доводиться, що по-
няття предмету злочинів проти власності не повинно виходити за межі загального поняття предмету злочину. Встановлено, що поняття 
«право на майно» в контексті ст. ст. 189 та 190 Кримінального кодексу України охоплюється поняттям «майно» і не є самостійним пред-
метом зазначених злочинів.

Ключові слова: предмет злочину, предмет злочинів проти власності, предмет шахрайства, майно, право на майно.

Статья посвящена отдельным дискуссионным вопросам определения содержания некоторых преступлений против собственности. 
Доказывается, что понятие преступлений против собственности не должно выходить за пределы общего понятия предмета преступле-
ния. Установлено, что понятие «право на имущество» в контексте ст. ст. 189 и 190 Уголовного кодекса Украины охватывается понятием 
«имущество» и не является самостоятельным предметом указанных преступлений.

Ключевые слова: предмет преступления, предмет преступлений против собственности, предмет мошенничества, имущество, 
право на имущество.

The article is devoted to a separate discussion question of determining the content of the subject of certain crimes against property. According 
to Art. 189, 190 of the Civil Code of Ukraine, property as a special object is a separate thing, a set of things, as well as property rights and property 
obligations. However, the possibility of using the term “property” precisely in this sense to address the question of bringing a person to criminal 
liability seems questionable. Such a conclusion follows from the fact that the legislator divides the objects of syllables of crimes against property 
rights, property rights, actions of property character. That is, when the legislator speaks, in particular, about the secret taking over of someone 
else’s property, in fact, it is a question of taking possession of a thing or a combination of things in the civil law sense.

The doctrine of the subject of a crime in the generalized form should be the ground on which the theoretical provisions on the subject of 
crimes against property based on the peculiarities of the object of criminal-law protection are based. If the subject of the crime in general is rec-
ognized certain material values, then they are also the subject of crimes against property. The right to property is not a material value, since it is 
in isolation from its own property, it costs nothing, therefore, it is doubtful to recognize its subject matter as a crime.

The use by the legislator of the phrase “the right to property” is connected with the special legal nature of property of a certain type (for exam-
ple, immovable), or with the method of committing a crime (making a will as a consequence of deception in order to obtain property (movable or 
immovable) in the future, whereas The intention of the guilty is directed at the concrete property, which is the subject of the crime.

Key words: subject of crime, subject of crimes against property, object of fraud, property, right to property.
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У науці кримінального права поки що не існує єдиного 
визначення  поняття  предмета  злочинів  проти  власності. 
Більшість  учених,  досліджуючи  проблему,  обмежуються 
загальною вказівкою лише на чуже майно як предмет вка-
заних злочинів, або наводять перелік того, що, на їх думку, 
є предметом того чи іншого складу злочину. Але розумін-
ня  поняття  предмета  злочину  вирізняється  фундамен-
тальним  значенням  для  кримінально-правової  доктрини, 
законотворення  та юридичної практики  [1,  109]. Оскіль-
ки без правильного визначення предмета злочину є про-
блематичним, а інколи й неможливим, вирішення питання 
про притягнення особи до кримінальної відповідальності, 
або навпаки, є ризик безпідставного застосування до осіб 
кримінально-правових засобів. Із диспозицій ст. ст. 189 і 
190 Кримінального кодексу (далі – КК) України випливає, 
що предметом вимагання та шахрайства, поряд із чужим 
майном, визнається також і «право на майно». Дослідники 
зауважують, що визначення обсягу та змісту цього понят-
тя є одним із найбільш дискусійних і проблемних питань 
у межах вирішення проблем поняття предметів злочинів 
проти  власності,  передбачених  р. VI  Особливої  частини 
КК України [2, 147].

Значна кількість досліджень не вичерпала усіх склад-
них моментів, які часто трапляються на практиці, і потре-
бують чіткого й однозначного вирішення для підвищення 
ефективності правозастосовної діяльності, з одного боку, 
й  уникнення  безпідставного  притягнення  осіб  до  кримі-
нальної відповідальності, з іншого. У переважній більшос-
ті досліджень, які присвячені  злочинам проти власності, 
згаданому питанню увага майже не приділяється. Автори 
обмежуються лише приблизним переліком того, що, на їх 
думку, являє собою право на майно. Водночас, без чіткого 
й однозначного вирішення питання про предмет шахрай-
ства чи вимагання важко уявити собі можливість правиль-
ного встановлення складу злочину у діях особи, моменту 
закінчення  посягання.  Тому  важливо  з’ясувати, що  саме 
слід  розуміти під  «правом на майно»  з  погляду  забезпе-
чення кримінально-правової охорони власності. 

Метою статті  є  визначення  змісту предмету  злочинів 
проти власності та поняття «право на майно» у контексті 
ст. ст. 189 та 190 КК України. 

У  становлення  та  розвиток  теоретичних  знань  щодо 
предмета злочинів проти власності значний внесок зроби-
ли такі вчені: Н.О. Антонюк, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, 
О.І.  Бойцов,  Н.В.  Вишнякова,  Л.Д.  Гаухман,  В.К.  Гри-
щук,  О.О.  Дудоров,  М.Й.  Коржанський,  В.М.  Кудряв-
цев,  Є.В.  Лащук,  П.С.  Матишевський,  А.А.  Музика, 
В.О. Навроцький, Б.С. Нікіфоров, П.В. Олійник, М.І. Па-
нов, О.Я. Свєтлов, О.В. Смаглюк, В.П. Тихий, В.І. Тютю-
гін, М.І. Хавронюк, С.О. Яшков.

Ефективність  кримінально-правового  забезпечення 
охорони власності неможлива без  відповідних  теоретич-
них  досліджень,  зокрема,  без  з’ясування  змісту  предме-
ту злочинів проти власності взагалі, та кожної складової 
окремо. Встановлення сутності предмету злочинів проти 
власності  неможливе,  якщо не брати до уваги  теоретич-
ні надбання з питання, чим є предмет злочину з погляду 
вчення  про  склад  злочину.  Як  справедливо  зазначають 
А.А. Музика та Є.В. Лащук: «при встановленні предмета 
будь-якого конкретного злочину (групи злочинів) необхід-
но мати на озброєнні визначення загального поняття пред-
мета злочину» [1, 109]. 

Вчення про предмет злочину є однією з найбільш диску-
сійних та, водночас, найважливіших проблем у науці кри-
мінального права, оскільки від з’ясування сутності пред-
мета  злочину  залежить  правильне  розв’язання  багатьох 
питань  кримінально-правового  регулювання.  Донедавна 
загальноприйнятою в науці кримінального права була по-
зиція (в різних її варіаціях), що предметом злочину можуть 
бути лише речі матеріального світу [3, 17; 4, 47; 5, 132]. 
З розвитком суспільства та технологій з’являються підста-

ви вважати, що предметом злочину можуть бути не лише 
речі, а й інші явища, впливом на які винний може заподія-
ти шкоду певним суспільним відносинам [6, 44]. Погоджу-
ючись з останнім твердженням та не вдаючись у дискусію, 
яка не є темою дослідження, вважаємо, що предметом зло-
чину є матеріальні цінності (які людина може сприймати 
органами  чуття  чи  фіксувати  спеціальними  технічними 
засобами),  з  приводу  яких  та  шляхом  безпосереднього 
впливу на які (або без такого впливу) вчиняється злочинне 
діяння»[1, 110].

Щодо предмету  злочину проти власності,  то під ним 
розуміють  або  матеріальні  цінності,  які  людина  може 
сприймати  органами  чуття  або  фіксувати  спеціальними 
технічними засобами [7, 11], або об’єктивні явища матері-
ального світу [8, 36], з приводу яких і шляхом безпосеред-
нього впливу на які (чи без такого впливу) вчиняється зло-
чин  проти  власності.  Основні  дискусії  точаться  навколо 
того, які саме матеріальні цінності (об’єктивні явища ма-
теріального світу) можуть бути предметом злочинів про-
ти власності. У диспозиціях статей, що становлять зміст 
р.  VI  Особливої  частини  Кримінального  кодексу  Украї-
ни, законодавець вживає такі поняття: «чуже майно» (ст.  
ст. 185, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197 і 198 
КК  України),  «земельні  ділянки»  (ст.  197¹  КК  України), 
«об’єкти електроенергетики» (ст. 194¹ КК України), «енер-
гія (теплова та електрична)» (ст. 188¹ КК України), «право 
на майно» (ст. ст. 189 і 190 КК України) та «дії майнового 
характеру» (ст. 189 КК України). 

Відповідно  до  ст.  190  Цивільного  кодексу  України, 
майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, су-
купність речей, а також майнові права й обов’язки. Проте 
можливість використання терміну «майно» саме у такому 
розумінні для вирішення питання про притягнення особи 
до  кримінальної  відповідальності,  видається  сумнівною. 
Такий висновок випливає з того, що законодавець розді-
ляє предмети складів злочинів проти власності на майно, 
право на майно, дії майнового характеру. Тобто, коли зако-
нодавець говорить про таємне заволодіння чужим майном, 
насправді йдеться про заволодіння річчю або сукупністю 
речей у цивільно-правовому розумінні. Майнові ж права й 
обов’язки ніби «виводяться» за межі зазначеного предме-
ту [9, 113]. З іншого боку, віднесення категорій «майнові 
права» та «майнові обов’язки» до предметів злочинів про-
ти власності суперечить розумінню предмету злочину як 
певній матеріальній цінності.

Отже, не викликає сумнівів, що майно як предмет зло-
чинів проти власності – це речі матеріального світу, в які 
вкладено  людську  працю  (відокремлені  від  природного 
середовища чи були створені заново) і які мають споживчу 
вартість [10, 355]. Щодо доцільності визнання предмета-
ми складів злочинів не лише речей, то це питання нале-
жить до дискусійних.

Більшість  вчених  вважають,  що  предметом  шахрай-
ства  та  вимагання  є  не  лише майно,  а  і  право  на майно 
[1, 149; 11, 489; 12, 9; 13, 148; 14, 148]. Так, П.В. Олійник 
відзначає: «Ми не згодні з тими науковцями, які вважають, 
що право на майно виступає окремим різновидом майна і 
повністю охоплюється поняттям майно. Так, законодавець 
у диспозиціях ст.  ст. 189  і 190 КК встановив криміналь-
ну  відповідальність  за  незаконне  заволодіння  не  тільки 
чужим майном,  а  й правом на майно,  тобто предметами 
злочину у складі вимагання і шахрайства поряд із чужим 
майном є також і право на майно» [2, 149]. Однак такий 
категоричний  висновок  не  заважає  автору  писати  далі: 
«Отже, під правом на майно слід розуміти речове право, 
що виражається у всій сукупності або частині правомоч-
ностей власника щодо певного майна – права володіння, 
користування й розпорядження ним. Предметом злочину в 
такому разі теж є майно, яке намагається отримати ви-
нний шляхом вимагання або шахрайства» [2, 152] (курсив 
наш – А. П.).
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Для вирішення питання чи є право на майно предме-
том шахрайства або вимагання, необхідно з’ясувати зміст 
поняття.  Особливістю  вчинення  суспільно-небезпечного 
посягання шляхом  заволодіння  права  на  майно  є  те, що 
винна особа повинна вчинити певні додаткові дії для на-
буття права власності на майно, які обумовлені особливою 
правовою природою такого майна. Наприклад, здійснити 
державну  реєстрацію  об’єкта  нерухомості,  транспортно-
го  засобу,  пройти  процедуру  нотаріального  оформлення 
об’єктів  спадкового  майна  та  ін.  Без  проходження  такої 
процедури особа не може заволодіти майном, а отже, вчи-
нити злочин, передбачений ст. 189 або ст. 190 КК України. 
Зрозуміло, якщо особа шляхом обману зайняла об’єкт не-
рухомості, або заволоділа транспортним засобом без дер-
жавної реєстрації права власності, то такі діяння не можна 
вважати шахрайством. Отже, вживаючи термін «право на 
майно», законодавець констатує, що набуття винною осо-
бою права власності на річ можливе лише шляхом відпо-
відного документального оформлення  (наприклад, право 
власності па нерухомість), що поширюється і на випадки 
набуття права на отримання речі у майбутньому  (напри-
клад, право на отримання спадщини). 

Але, в будь-якому разі, кінцевою метою злочинця під 
час заволодіння чи вимоги передачі права на майно теж є 
майно, що володіє фізичною, економічною, соціальною та 
юридичною ознаками, яке і намагається отримати винний 
шляхом вимагання  або шахрайства. Адже самі докумен-
ти, що  засвідчують право власності особи,  заповіт  тощо 
не мають жодної цінності, а заволодіння ними не є метою 
винного.

Отже,  загалом  погоджуючись  з  тим,  що  предметом 
складу злочину є не лише речі, доцільність визнання пред-
метом злочинів проти власності права на майно видається 
сумнівною [15, 318; 16, 35,36; 17, 39–46; 18, 76]. Зокрема, 
А.І.  Бойцов  з  приводу питання про предмет шахрайства 
зазначає: «Беручи до уваги, що безпредметних майнових 
відносин не буває (як не буває безпредметних суспільних 
відносин),  можна  стверджувати,  що  шахрайство  також 
має свій предмет. Однак таким виступає не право на май-
но, а саме майно» [15, 318]. Поняття ж «право на майно» 
науковець відносить до об’єкта шахрайства, а не предмета 

[15, 318]. На думку Н.В. Вишнякової, право на майно не є 
предметом шахрайства чи вимагання, оскільки його зміст 
становлять  речові  права,  що  надають  можливість  звер-
нення майна на користь винного чи  третіх осіб  [19,  12]. 
Отже, єдиним предметом злочинів проти власності є май-
но [19, 12]. Таку ж думку висловлюють і О.О. Дудоров та 
Є.О. Письменський, які стверджують, що предметом ви-
магання чи шахрайства завжди виступає те чи інше майно 
[20, 351]. Навіть ті вчені, які обґрунтовують необхідність 
визнання право на майно окремим предметом шахрайства 
чи вимагання, зазначають у підсумку, що предметом зло-
чину є те майно, яким зрештою прагне заволодіти особа, 
як це було продемонстровано вище [2, 152]. Так, Н.О. Ан-
тонюк, яка також виділяє право на майно як окремий пред-
мет  складів  злочинів,  передбачених  ст.ст.  189  та 190 КК 
України,  наголошує, що  нерухомість може  бути  предме-
том тих злочинів, предметом яких названо право на майно 
[13, 148]. Постає питання про доцільність виділення тако-
го подвійного предмету: і права на майно, і власне самого 
майна,  право на  яке  отримує  винний шляхом обману чи 
погроз.

Усе вищезазначене дозволяє дійти таких висновків:
1.  Теоретичні  положення  Особливої  частини  кри-

мінального  права  не  можуть  суперечити  положенням 
Загальної.  Тому  вчення  про  предмет  злочину  в  узагаль-
неному  вигляді  повинно  бути  тим  підґрунтям,  на  якому 
базуються  теоретичні  положення  про  предмет  злочинів 
проти власності  з урахування особливостей об’єкта кри-
мінально-правової охорони. Якщо предметом злочину вза-
галі визнаються певні матеріальні цінності, то вони ж є і 
предметом злочинів проти власності. Право на майно не є 
матеріальною цінністю, оскільки у відриві від власне май-
на, воно нічого не коштує, тому визнавати його предметом 
злочину видається сумнівним. 

2. Вживання законодавцем словосполучення «право на 
майно»  пов’язане  або  з  особливою  правовою  природою 
майна певного виду (наприклад, нерухомого), або зі спо-
собом вчинення злочину (складання заповіту як наслідок 
обману для того, щоб отримати у майбутньому майно (ру-
хоме чи нерухоме)), тоді як умисел винного спрямований 
на конкретне майно, яке і є предметом злочину.
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РОЗДіл 7 
кРиМіНальНий ПРОцЕС Та кРиМіНаліСТика; 

СУДОВа ЕкСПЕРТиЗа; ОПЕРаТиВНО-РОЗШУкОВа ДіяльНіСТь

УДК 343.132:343.98

ПОНяТТя Та СУТНіСТь кРиМіНаліСТиЧНих ДОСліДжЕНь 
У РОЗСліДУВаННі ЗлОЧиНіВ

CONCEPT AND ESSENCE OF CRIMINALISTIC INVESTIGATIONS 
IN THE INVESTIGATION OF CRIMES

арешонков В.В.,
к.ю.н., докторант, старший науковий співробітник

Національна академія внутрішніх справ

У статті на основі аналізу монографічних досліджень та інших наукових джерел розкрито сутність криміналістичних досліджень вза-
галі та криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів зокрема. Також на основі цього сформульовано авторське поняття даної 
категорії криміналістики та розкрито його сутність.

Ключові слова: криміналістичне дослідження, спосіб пізнання, категорія криміналістики.

В статье на основе анализа монографических исследований и других научных источников раскрыта сущность криминалистических 
исследований вообще и криминалистических исследований в расследовании преступлений в частности. Также на основе этого сформу-
лировано авторское понятие данной категории криминалистики, а также раскрыта его сущность.

Ключевые слова: криминалистическое исследование, способ познания, категория криминалистики.

The category «forensic investigation» is widely used in forensic science and it is one of the basic and key for this section of forensic science 
as technique. However, complex the term «forensic investigation» on monographic level hardly been studied. Thereby, it is still remains not clearly 
articulated in science, respectively to be determined and its nature.

Analysis of the scientific sources from criminology possible to determine that the forensic investigation is a complex and multifaceted category 
of criminology, which can mean a whole process of learning objects, which are the subject of this science to new knowledge (information), and 
relevant to the theory and disclosure practices, investigation and prevention of crime and the implementation of criminal and other legal proceed-
ings, or used to indicate the areas of the forensics section as forensic technology.

As a way (process) knowledge of forensic studies are divided into research and practical research, which are undertaken within criminal pro-
ceedings or proceedings in other spheres of justice. However, these two areas are closely interrelated because research can be conducted empir-
ically by direct study of material objects, and practical research in the investigation of crimes form the basis of obtaining new scientific knowledge.

Forensic examination in the investigation of crimes related to practical studies and is undertaken within the criminal proceedings and may be 
seen in the narrow and broad.

In narrow it is the work of the study sites, which is carried out by specialists (forensic inspectors) and legal experts on behalf of (in order) the 
prosecution, the defense, the victim or the court. Widely, it is work with study sites and other participants of criminal proceedings (e.g., investiga-
tor, prosecutor), including study of the situation of the scene, people suspect, witnesses and others.

Key words: criminalistics research, method of cognition, category of criminalistics.

Категорія «криміналістичні дослідження» досить ши-
роко використовується в криміналістиці, вона є однією з 
базових  та  ключових  для  такого  розділу  даної  науки  як 
криміналістична  техніка.  Загальновідомим  є  те, що  кри-
міналістичні  дослідження  дозволяють  більш  ефективно 
боротися зі злочинністю, розкривати та розслідувати зло-
чини,  і  таким  чином  сприяти  захисту  прав  та  інтересів 
громадян, у т. ч. в інших сферах правовідносин.

Різні  аспекти  даної  проблематики  як  у  науковій,  так 
і  практичній  сфері  вивчали  такі  вчені: Т. В. Авер’янова, 
Л. Ю. Ароцкер, Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, В. Г. Гончарен-
ко, А. В. Дулов, О. О. Ейсман, О. М.  Зінін, А. В.  Іщен-
ко,  Н.  І.  Клименко,  В.  О.  Коновалова,  В.  К.  Лисиченко, 
Н. П. Майліс, І. В. Пиріг, О. Р. Росинська, М. В. Салтев-
ський, М. Я. Сегай, Е. Б. Сімакова-Єфремян, І. Я. Фрідман, 
В. Ю. Шепітько, О. Р. Шляхов, М. Г. Щербаковський та ін., 
проте  комплексно  поняття  «криміналістичне  досліджен-
ня» майже  не  вивчалось. У  зв’язку  з  цим  до  цього  часу 
воно так і залишається чітко не сформульованим у науці, 
відповідно  потребує  визначення  і  його  сутність.  Не  має 
свого закріплення дане поняття і у нормативно-правових 
актах, якими регламентується діяльність правоохоронних 
органів з розкриття та розслідування злочинів та інша су-
путня цьому діяльність. 

Відсутність  визначеності  щодо  поняття  криміналіс-
тичних досліджень у нормативно-правових актах та на-

уковій літературі призводить до відсутності чіткого його 
розуміння  особами,  які  здійснюють  науковий  пошук  у 
сфері криміналістики, особливо тими, що тільки розпо-
чинають таку діяльність, а також особами – учасниками 
кримінального процесу. Це у повній мірі підтверджуєть-
ся  результатами  анкетування,  проведеного  зі  слідчими 
та  інспекторами-криміналістами  Національної  поліції 
України, а також судовими експертами Експертної служ-
би Міністерства внутрішніх справ України. На питання 
щодо поняття криміналістичних досліджень більше 80% 
опитаних  відповіли,  що  це  практична  діяльність,  яка 
здійснюється  експертами  та  спеціалістами  з  вивчення 
об’єктів на місці події та у лабораторних умовах. Разом 
із тим приблизно 8% відповіли, що це також практична 
діяльність  слідчих  з  вивчення  місця  події,  іншого  при-
міщення чи місцевості, а також вивчення слідчим будь-
якого об’єкту при проведенні інших слідчих дій під час 
досудового  розслідування. Окрім цього приблизно  20% 
опитаних зазначили, що це наукова діяльність з вивчен-
ня різноманітних питань, які входять до предмету науки 
криміналістики. Така ситуація часто призводить до під-
міни  поняття,  різниці  у  його  трактуванні  різними  вче-
ними  та  практиками,  що  в  свою  чергу  негативно  відо-
бражається на розвитку наукових знань, та в кінцевому 
рахунку негативно відображається на процесі розкриття 
та розслідування злочинів.
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Усе це свідчить про те, що поняття «криміналістичні 
дослідження» є важливим для теорії та практики, склад-
ним й багатоаспектним, та у зв’язку із цим потребує кон-
кретизації  і  визначення  на  науковому  та  нормативному 
рівнях.

Метою статті є визначення сутності криміналістичних 
досліджень та на основі цього формулювання авторського 
поняття однієї з ключових та основоположних для кримі-
налістики категорії.

Аналіз  дисертаційних  робіт,  а  також  інших наукових 
джерел з криміналістики та судової експертизи засвідчує, 
що найчастіше термін «криміналістичне дослідження» ви-
користовується для позначення процесу вивчення експер-
тами певних об’єктів або їх сукупності з метою отримання 
інформації, яка має значення для розслідування злочинів 
[1, с. 236-237]. Такими об’єктами можуть бути, наприклад, 
сліди рук, вогнепальна зброя, замикаючі засоби, докумен-
ти  зі  спеціальними  засобами  захисту  тощо. Окрім цього 
даний  термін  використовується  для  визначення  галузей 
криміналістичної техніки, у межах яких вивчаються зако-
номірності певних явищ та процесів, а також особливості 
дослідження певної категорії об’єктів. Такими галузями є, 
наприклад: криміналістичне дослідження письма; кримі-
налістичне  дослідження  матеріалів,  речовин  та  виробів; 
техніко-криміналістичне дослідження документів; кримі-
налістичне  дослідження  слідів  запаху  людини  (криміна-
лістична одорологія) та ін. [2, с. 4-5].

Проте це не єдині значення цього терміну. Згідно Ве-
ликого  тлумачного  словника  сучасної  української  мови 
термін «досліджувати» означає не тільки ретельне обсте-
ження кого-небудь або чого-небудь для встановлення чо-
гось,  а й процес ретельного наукового розгляду  з метою 
пізнання, вияснення чогось [3, с. 242]. Тобто даний термін, 
окрім практичної діяльності, може визначати і наукову ді-
яльність  з  вивчення  чогось.  Додавання  до  слова  «дослі-
дження», згідно того ж словника, прикметника «криміна-
лістичний» означає, що таке вивчення чогось або когось 
стосується власне криміналістики. 

Проте  формулювання  «стосується  криміналістики» 
є  досить  широким  і  потребує  аналізу  та  конкретизації, 
оскільки в цілому може означати, що:

–  досліджуються  об’єкти  пізнання,  які  входять  до 
предмету науки криміналістики; 

–  дослідження  проводиться  з  використанням методів 
та засобів криміналістики;

–  дослідження  проводиться  у  межах  кримінально-
го  провадження  з  метою  розкриття  та  розслідування  
злочину;

– дослідження відноситься до класу криміналістичних 
(трасологічні, почеркознавчі, лінгвістичні, техніко-кримі-
налістичні  дослідження документів,  зброї  та  слідів  і  об-
ставин її використання, вибухотехнічні тощо);

–  дослідження  проводиться  виключно  криміналіста-
ми –  інспекторами-криміналістами та експертами-кримі-
налістами.

Для  того,  щоб  визначити,  яке  з  вказаних  тверджень 
відноситься до категорії «криміналістичне дослідження» 
та в якій саме мірі, потрібно проаналізувати  існуючі ви-
значення даного поняття.

У  цілому  слід  погодитись  із  Ю.  Г.  Плесовським  
[4,  с.  56],  який  зауважує,  що  практично  єдиним  визна-
ченням криміналістичних досліджень є визначення, дане 
В. Г. Коломацьким у статті «Поняття  і сутність криміна-
лістичних досліджень», у якій зазначається, що це спосіб 
пізнання  ідеальних  та  матеріальних  відображень  злочи-
ну й діяльності  правоохоронних органів  з  його розкрит-
тя і розслідування методами та засобами криміналістики  
[5, с. 5], проте ми не підтримуємо думку, що воно є абсо-
лютно беззаперечним.

Повністю погодитись,  на  нашу думку, можливо  тіль-
ки  з  твердженням,  що  криміналістичні  дослідження  є 

способом  пізнання,  оскільки  дійсно  такі  дослідження  є 
способом отримання нових (невідомих) знань про об’єкт 
дослідження, а от з іншими трьома складовими цього ви-
значення повністю погодитись не можна, і в першу чергу з 
тим, що в процесі такого дослідження пізнаються ідеальні 
та матеріальні відображення виключно злочину.

На противагу цьому потрібно зауважити, що потреба 
у  проведенні  криміналістичних  досліджень  виникає  не 
тільки  під  час  здійснення  кримінального  судочинства. 
Досить  часто  такі  дослідження  проводяться  у  ході  здій-
снення  цивільного,  господарського  та  адміністративного 
судочинства, тобто у такому разі мову про злочин та його 
відображення вести не можна, за виключенням випадків, 
коли, наприклад, у процесі цивільного або іншого некри-
мінального  провадження,  за  допомогою  криміналістич-
ного дослідження з’ясовуються факти, які вказують, що у 
діях певних осіб наявний склад злочину.

Проведення судових експертиз, значна частина яких є 
криміналістичними (є різновидами криміналістичних до-
сліджень), наприклад, у цивільному судочинстві передба-
чено Цивільним процесуальним кодексом України, у яко-
му  зазначається, що для  з’ясування обставин, що мають 
значення для справи і потребують спеціальних знань у га-
лузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призна-
чає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі 
(ст. 143), а також Постановою Пленуму Верховного Суду 
України «Про судову експертизу в кримінальних і цивіль-
них справах» від 30 травня 1997 року № 8, яка передбачає, 
що призначення експертизи у цивільних справах допуска-
ється як під час судового розгляду, так і в процесі підго-
товки до нього.

З приводу використання спеціальних знань, у т. ч. і екс-
пертних досліджень, у цивільному судочинстві Ж. В. Ва-
сильєва-Шаламова зауважує, що у зв’язку із розвитком на-
уки, техніки та нових технологій, вирішення все більшої 
кількості  цивільних  справ  потребує  застосування  спеці-
альних знань, які відіграють значну роль в успішному роз-
гляді  та  вирішенні  і,  таким чином,  сприяють ухваленню 
законних та обґрунтованих судових рішень [6, с. 2]. 

Напрями  такого  застосування  спеціальних  знань  у 
формі  криміналістичних  досліджень  досить  різні.  Най-
більш поширеними є почеркознавчі дослідження та техні-
ко-криміналістичні  дослідження  документів.  Наприклад, 
можуть досліджуватись підписи та  текстові  записи у  за-
повітах,  довіреностях  тощо,  відбитки  печаток  і штампів 
та інші реквізити у різноманітній фінансовій й іншій до-
кументації підприємств, установ та організацій тощо.

Однак на практиці виникають суперечки, для вирішен-
ня яких необхідно проведення й інших видів криміналіс-
тичних досліджень, наприклад, лінгвістичної експертизи 
мовлення  для  встановлення  автора  тексту  у  цивільних 
провадженнях,  пов’язаних  із  захистом  авторських  прав 
на ті чи інші твори; трасологічного дослідження для вста-
новлення  конкретних  об’єктів  та механізму  їх  взаємодії, 
зокрема слідів транспортних засобів у випадку вирішення 
суперечок, пов’язаних із дорожньо-транспортними приго-
дами, які не носять характеру злочину тощо; дослідження 
матеріалів, речовин та виробів, зокрема паливно-мастиль-
них  матеріалів  та  лакофарбових  покриттів  при  розгляді 
цивільних проваджень, пов’язаних з дорожньо-транспорт-
ними пригодами або неналежним виконанням договірних 
зобов’язань;  вибухотехнічних  досліджень  у  випадку  ви-
рішення суперечок про те, хто і в якому розмірі повинен 
відшкодувати шкоду, завдану в результаті вибуху некримі-
нального (побутового) характеру [7, с. 101-103].

Таким чином, якщо розглядати криміналістичні дослі-
дження як практичну діяльність з вивчення матеріальних 
слідів, то необхідно зазначити, що на сьогодні сфера про-
ведення таких досліджень не обмежується тільки кримі-
нальним  процесом  та  відповідно  вивченням  виключно 
слідів злочину. Якщо говорити про вивчення матеріальних 



145

Юридичний науковий електронний журнал
♦

відображень саме злочину, то така діяльність притаманна 
не криміналістичним дослідженням взагалі, а криміналіс-
тичним дослідженням у розслідуванні злочинів.

Другою тезою у понятті «криміналістичні досліджен-
ня», наведеним В. Г. Коломацьким, з якою не можна по-
годитись та яка потребує конкретизації, є те, що сутність 
таких досліджень полягає у пізнанні діяльності правоохо-
ронних органів з розкриття та розслідування злочинів. 

З цього приводу потрібно зауважити, що діяльність з 
розкриття та розслідування злочинів є складною та багато-
аспектною категорією і включає в себе організаційну, про-
цесуальну  та  інші  складові,  а  тому вивчається не  тільки 
криміналістикою, а й іншими юридичними науками, таки-
ми як кримінальний процес, оперативно-розшукова діяль-
ність,  адміністративна  діяльність  тощо.  На  нашу  думку, 
більш доречно було б говорити про діяльність з розкриття 
та  розслідування  злочинів  у  тій  частині,  яка  входить  до 
предмету  вивчення  науки  криміналістики.  У  такому  ви-
падку одразу стає зрозумілим, що такі інститути як «про-
цесуальне  керівництво»,  «оперативне  документування», 
«міжнародне співробітництво» та багато інших, які також 
у цілому відносяться до даної діяльності, не є предметом 
пізнання криміналістичних досліджень, натомість такі ас-
пекти вказаної діяльності, як тактика проведення слідчих 
(розшукових) дій, методика розслідування окремих видів 
злочинів  та  її  елементи  тощо,  як раз  входять у  коло  тих 
питань, які в даному випадку підлягають вивченню.

Окрім цього потрібно зауважити, що вивчатись може 
не тільки діяльність з розкриття та розслідування злочи-
нів, як зазначається у визначенні криміналістичних дослі-
джень В. Г. Коломацького, а й результати такої діяльності, 
до  яких  відносяться  у  т.  ч.  слідчі  та  експертні  помилки. 
Наприклад, щодо актуальності питання саме криміналіс-
тичного  дослідження  слідчих  помилок  наголошували  у 
своїй роботі О. В. Батюк та С. Ю. Чернета. Вони  заува-
жують, що негативний вплив слідчих помилок на хід роз-
слідування,  правосвідомість  громадян  та  авторитет  пра-
воохоронних органів у населення зумовлює необхідність 
всебічного дослідження таких помилок, а також засобів їх 
попередження та усунення, у т. ч. засобами криміналісти-
ки [8, с. 239].

Аналіз  дисертаційних  робіт  з  відповідної  проблема-
тики дозволяє стверджувати, що коло об’єктів, які пізна-
ються шляхом проведення криміналістичних досліджень, 
не обмежується відображеннями злочину, діяльністю пра-
воохоронних органів з його розкриття і розслідування та 
навіть  результатами  такої  діяльності.  Вивчатись  можуть 
категорії та інститути, які є базовими не тільки для кримі-
налістики, а й для інших юридичних наук: кримінального 
права, кримінального процесу, кримінології, оперативно-
розшукової діяльності тощо. Наприклад, такі категорії, як 
«злочин» та його різновиди, «злочинна діяльність», «осо-
ба злочинця», «місце події» та ін.

І,  дійсно,  навряд  розслідування  злочину  може  бути 
ефективним,  якщо  сторона  обвинувачення  не  буде  обі-
знаною  у  криміналістичній  специфіці  тих  суспільно  не-
безпечних діянь, які нею пізнаються. Саме тому зазначені 
вище категорії вивчаються з точки зору їх криміналістич-
них аспектів, і на результатах такого вивчення та узагаль-
нення слідчої практики засновуються практичні рекомен-
дації з розслідування окремих видів злочинів. 

Прикладні  криміналістичні  дослідження  злочинів 
окремих  категорій  створили  теоретичну  основу  та  емпі-
ричну базу для розробки цих проблем на загальнотеоре-
тичному  рівні  –  появи  та  вдосконалення  такої  ключової 
для методики розслідування злочинів категорії, як кримі-
налістична характеристика злочинів. Натомість недостат-
ня  розробленість  зазначених  загальнотеоретичних  про-
блем у криміналістиці призводить до  змішування різних 
за  своєю  природою  знань  про  злочини,  підміни  понять, 
неповноти окремих прикладних досліджень та в результа-

ті  знижує  ефективність  криміналістичних  рекомендацій, 
адресованих практиці [9, с. 29].

З подією злочину безпосередньо пов’язані такі об’єкти 
криміналістичного  дослідження,  як  особа  злочинця,  по-
терпілого,  свідка  тощо. Про  важливість  результатів  кри-
міналістичних досліджень цих категорій осіб для науки та 
практики свідчить той факт, що на сьогодні в науці ведуть-
ся  дискусії  про  необхідність  виділення  відомостей  про 
цих осіб  в окрему криміналістичну  теорію або ж  галузь 
криміналістики  –  криміналістичну  гомологію,  як  вчення 
про особу, її поведінку і діяльність, пов’язану зі злочином.

У цілому на сьогодні вчення про особу злочинця як ре-
зультат криміналістичних досліджень є одним з основних 
складників предмета науки криміналістики. Без нього не-
можливо до кінця з’ясувати всі інші наукові та практичні 
проблеми, що стосуються розробки рекомендацій кримі-
налістичної тактики та методики розслідування злочинів 
[10, с. 249].

Ще одним дискусійним питанням у визначенні криміна-
лістичних досліджень, наведеному В. Г. Коломацьким, є те, 
що пізнання здійснюється методами і засобами криміналіс-
тики. На нашу думку, у даному випадку дане твердження є 
занадто загальним та потребує своєї конкретизації. Оскіль-
ки категорія «криміналістичні дослідження» за своєю сут-
тю включає в себе дуалістичну направленість – наукову та 
практичну діяльність, тоді й методи пізнання потрібно по-
діляти на методи наукового пізнання та методи практичного 
пізнання об’єктів. І, хоча окремі методи у цих двох групах 
за своєю сутністю багато в чому схожі незалежно від сфери 
застосування, особливо методи емпіричного рівня пізнан-
ня,  наприклад,  спостереження,  описування,  вимірювання, 
експеримент,  моделювання,  однак  цілі  їх  застосування  та 
особливості в кожному випадку будуть різними. 

Проте все ж таки суттєві відмінності спостерігаються 
на  теоретичному  рівні  пізнання.  У  групі  методів  науко-
вого пізнання даного рівня наявні методи, які абсолютно 
відсутні  у  групі  загальнонаукових  методів  практичного 
пізнання. Це  такі  методи,  як  аксіоматичний метод,  гіпо-
тетико-дедуктивний метод, метод взаємозв’язку логічного 
й історичного, метод сходження від абстрактного до кон-
кретного тощо [11, с. 387].

Підсумовуючи вищезазначене можна зробити наступні 
висновки:

1.  Попри  те,  що  категорія  «криміналістичне  дослі-
дження» є однією з базових як для криміналістичної тех-
ніки, так і науки криміналістики в цілому, однак до цього 
часу вона комплексно на монографічному рівні не вивча-
лась. У зв’язку з цим залишається невизначеним її поняття 
та не охарактеризовано її сутність.

2. Криміналістичне дослідження являє собою складну 
та багатоаспектну категорію криміналістики, яка в цілому 
може позначати процес пізнання об’єктів, які входять до 
предмету даної науки, для отримання нових знань (відо-
мостей),  які мають  значення для  теорії  та практики роз-
криття, розслідування та попередження злочинів, а також 
здійснення  кримінального  та  інших  видів  судочинства, 
або  використовуватись  для  позначення  відповідних  га-
лузей такого розділу криміналістики, як криміналістична 
техніка. 

3. Як спосіб  (процес) пізнання криміналістичні дослі-
дження поділяються на наукові дослідження та практичні 
дослідження, які здійснюються у межах кримінальних про-
ваджень або проваджень у інших сферах судочинства. Сут-
ність перших полягає у вивченні явищ, процесів та інших 
ідеальних та матеріальних об’єктів, які входять до предмету 
даної науки або окремих її розділів, за допомогою методів 
криміналістики  (включаючи специфічні методи наукового 
пізнання теоретичного рівня) з метою отримання нових на-
укових  знань. Сутністю других  є  вивчення  за  допомогою 
методів криміналістики здебільше матеріальних об’єктів з 
метою отримання відомостей, які мають значення для роз-
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криття, розслідування та попередження  злочинів,  а  також 
здійснення кримінального та інших видів судочинства (ци-
вільного, господарського, адміністративного тощо). Проте 
ці два напрями тісно взаємопов’язані між собою, оскільки 
наукові  дослідження  можуть  проводитись  на  емпірично-
му  рівні шляхом  безпосереднього  вивчення  матеріальних 
об’єктів, а практичні дослідження у розслідуванні злочинів 
можуть стати основою отримання нових наукових знань.

4. Криміналістичні дослідження у розслідуванні злочи-
нів відносяться до практичних досліджень, здійснюються 

у межах кримінальних проваджень, і можуть розглядатись 
у вузькому та широкому значеннях. У вузькому – це діяль-
ність із вивчення об’єктів, яка здійснюється спеціалістами 
(інспекторами-криміналістами)  та  судовими  експертами 
за  дорученням  (на  замовлення)  сторони  обвинувачення, 
сторони захисту, потерпілого або суду. У широкому – ді-
яльність із вивчення об’єктів та іншими учасниками кри-
мінального  провадження  (наприклад,  слідчим,  прокуро-
ром),  включаючи  дослідження  обстановки  місця  події, 
особи підозрюваного, свідків тощо.
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ТиМЧаСОВЕ ВіДСТОРОНЕННя СУДДі ВіД ЗДійСНЕННя ПРаВОСУДДя 
У ЗВ’яЗкУ З ПРиТягЕННяМ ДО кРиМіНальНОЇ ВіДПОВіДальНОСТі

TEMPORAL REMOVAL OF JUDGE FROM REALIZATION OF JUSTICE IN CONNECTION 
WITH BRINGING IN TO CRIMINAL RESPONSIBILITY

арланова Р.Д.,
аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Академія адвокатури України

У статті автор розглядає деякі проблемні питання відсторонення від посади судді. Обґрунтовується, що тимчасове відсторонення 
судді від здійснення правосуддя, у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, яке за чинним кримінальним процесуальним 
законодавством покладено на Вищу раду правосуддя, безпідставно усуває суд від процесу ухвалення рішення про застосування зазна-
ченого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки, як визначив Європейський суд з прав людини, принцип верховенства 
права виходить із того, що втручання органів виконавчої влади у права окремих осіб повинно підлягати ефективному контролю, який має 
забезпечуватися судовою системою.

Ключові слова: підозрюваний, суддя, тимчасове відсторонення судді від посади.

В статье автор рассматривает некоторые проблемные вопросы отстранения от должности судьи. Обосновывается тезис о том, что 
временное отстранение судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое, по дей-
ствующему уголовному процессуальному законодательству, возложено на Высший совет правосудия, безосновательно устраняет суд 
от процесса принятия решения о применении указанной меры обеспечения уголовного производства, поскольку Европейский суд по 
правам человека признал, что принцип верховенства права исходит из того, что вмешательство органов исполнительной власти в права 
человека должно осуществляться под эффективным контролем, обеспечиваемым судебной системой. 

Ключевые слова: подозреваемый, судья, временное отстранение судьи от должности.

An author examines some problem questions of removal from realization of justice in connection with bringing in to criminal responsibility. 
Grounded, that the dismissal of judge on a current criminal judicial legislation on the basis of the motivated solicitor of the Prosecutor general 
of Ukraine of Higher Council of Justice groundlessly removes a court from the process of decision-making about application of the indicated 
measure of providing of criminal trial.

Before the acceptance of changes in Criminal Procedural Code (next – CPC) of Ukraine 2012 about the removal of judge in connection with 
bringing in of him to criminal responsibility made decision the Higher Qualifying Commission of Judges of Ukraine (next – HQCJU). This commis-
sion had to conduct only qualifying attestation and disciplinary productions in regard to judges. That is, the HQCJU in fact replaced the investiga-
tive judge (court) and temporarily restricted the constitutional rights of the person (the judge) by laying down the judicial control: she examined the 
petition of the General Prosecutor of Ukraine, examined the materials presented, which could indicate that the suspect could negatively influence 
the witnesses, unlawfully to oppose criminal proceedings, etc. At the same time, members of the HQCJU could interrogate witnesses.

In 2016, as a result of the inclusion in the Criminal Procedural Code of Ukraine of item 155–1, the decision to dismiss the judge from office 
is entrusted to the educated Higher Council of Justice, which, in the author’s opinion, also, by substituting for the court, imposes on himself a 
function of judicial control that is not characteristic of this body. All this contradicts the European standards – the adoption of a procedural decision 
on the application of procedural coercion measures belongs to the exclusive competence of the court. The European Court of Human Rights 
acknowledged that the principle of the rule of law proceeds from the premise that interference of the executive authorities in Human Rights must 
be under effective judicial control.

Key words: suspect, judge, temporary removal from office.

Відсторонення від посади підозрюваного (обвинуваче-
ного)  займає  особливе місце  серед  інших  заходів  кримі-
нально-процесуального примусу. Це пов’язане з тим, що 
такий захід обмежує конституційне право кожної людини 
на працю (ч. 1 ст. 43 Конституції України – Р. А.) і право 
громадян на доступ до державної служби (ч. 2 ст. 38 Кон-
ституції України – Р. А.).

Окремі  аспекти  вживання  згаданого  заходу  забез-
печення  кримінального  провадження  вивчали  такі  ві-
тчизняні  вчені:  Ю.П.  Аленін,  О.В.  Баулін,  В.І.  Гала-
ган,  Ю.М.  Грошевий,  Ю.М.  Дьомін,  А.Я.  Дубінський, 
С.В. Завада, С.Ю. Ільченко, М.А. Макаров, М.М. Михеєн-
ко, Д.О. Савицький, В.І. Фаринник, О.Г. Шило та інші. На 
монографічному рівні ця тема в останні роки була пред-
метом дисертаційних досліджень С.В. Завади [1], Р.Г. Бік-
мієва [2] та В.М. Гапонової [3].

За загальним правилом, відсторонення від посади здій-
снюється за рішенням слідчого судді. Винятком, відповід-
но до ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу 
(далі  – КПК) України,  є:  відсторонення  від посади осіб, 
що  призначаються  Президентом  України  (вирішується 
останнім на підставі клопотання прокурора – Р. А.) та від-
сторонення від посади директора Національного антико-
рупційного бюро України  (здійснюється  слідчим суддею 
на підставі вмотивованого клопотання Генерального про-
курора України – Р. А.).

Одним із актуальних питань сьогодення є відсторонен-
ня  від посади  суддів  як  спеціальної  категорії  державних 
службовців, оскільки питання притягнення суддів до від-
повідальності є важливим і гострим за будь-якого політич-
ного режиму та державного устрою.

Як  відомо,  в Україні  судді  відповідають  за  вчинення 
злочинів на загальних підставах. Кримінальним кодексом 
(далі – КК) України поряд зі службовими злочинами пе-
редбачено також злочини, які можуть бути вчинені суддя-
ми  як посадовими особами, що  здійснюють правосуддя. 
Склади  цих  злочинів  і  покарання  за  них  визначаються  
КК України у р. XVIII «Злочини проти правосуддя». Зо-
крема, лише суддями може бути вчинений такий злочин, 
як постановлення завідомо неправосудного вироку, рішен-
ня, ухвали або постанови (ст. 375 КК України) [4, с. 987].

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» [5], судді може бути повідомлено про під-
озру  у  вчиненні  кримінального  правопорушення  лише 
Генеральним  прокурором України  або  його  заступником 
(п. 3 ч. 1 ст. 481 КПК України). Підсудність справи щодо 
обвинувачення судді у вчиненні злочину визначається Го-
ловою Верховного  Суду України,  і  така  справа  не  може 
розглядатися тим судом, в якому обвинувачений обіймає 
чи обіймав посаду судді. 

Після  прийняття  в  2012  р.  нового  КПК України  від-
сторонення  судді  від  посади  у  зв’язку  з  притягненням 
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до кримінальної відповідальності здійснювалося Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України (далі – ВККСУ) 
на підставі вмотивованого клопотання Генерального про-
курора України  (ч.  3  ст.  154 КПК України). Таке  відсто-
ронення здійснювалося ВККСУ на строк не більше двох 
місяців. Отже, ВККСУ, яка за своїм призначенням пови-
нна  була  лише  здійснювати  кваліфікаційну  атестацію  і 
дисциплінарне провадження, фактично підміняла слідчо-
го суддю, суд і тимчасово обмежувала конституційні права 
особи, покладаючи на себе судовий контроль: розглядала 
клопотання  Генерального  прокурора  України,  до  якого 
додавалися відповідні матеріали, які дають підстави вва-
жати, що підозрюваний (обвинувачений), перебуваючи на 
посаді, може негативно вплинути на свідків, протиправно 
перешкоджатиме кримінальному провадженню; могла при 
цьому допитати свідків (п. 7, ч. 2 ст. 155 КПК), що за умов 
відсутності  у  комісії  відповідного  статусу  (судді,  суду  – 
Р. А.) виглядало дещо сумнівним. 

Таке  виключення  суду  з  процесу  ухвалення  рішен-
ня  про  відсторонення  судді  від  посади  і  введення  ново-
го  суб’єкта  – ВККСУ,  з  боку  законодавця було,  на нашу 
думку, не досить обґрунтованим  і  логічним. Тому більш 
слушним  було  б  надати  право  на  відсторонення  судді 
Верховному Суду України, до якого з відповідним клопо-
танням звертається Генеральний прокурор України  (а це 
клопотання, наприклад, могло бути погоджено з ВККСУ – 
Р. А.) [6, с. 267]. 

Такий  погляд  на  питання  щодо  обов’язкової  участі 
суду у відстороненні  судді від посади,  яку ми підтрима-
ли,  обґрунтовують  у  своїх  наукових  працях  С.В.  Завада  
[1, с. 12], В.І. Фаринник, С.В. Гладій та ін. 

В.І. Фаринник  пропонував  відсторонення  від  посади 
судді здійснювати слідчим суддею, судом на підставі вмо-
тивованого клопотання Генерального прокурора України 
за згодою з ВККСУ [7, с. 166]. С.В. Гладій обґрунтовував 
необхідність  створення для цього Дисциплінарного  суду 
України  як  єдиного  органу,  уповноваженого  розглядати 
скарги на дії та бездіяльність суддів. Саме цей суд, на його 
думку,  у  разі  створення,  міг  би  ухвалювати,  на  підставі 
клопотання Генерального прокурора, відповідне рішення 
щодо судді [8, с. 65].

Віднесення  прийняття  процесуального  рішення  про 
застосування заходів процесуального примусу до виключ-
ної компетенції суду відповідає європейським стандартам 
у  галузі  прав  людини. Європейський  суд  з  прав  людини 
у  справі  «Класс  та  інші проти Німеччини»  (1978  р.)  ви-
знав, що принцип верховенства права виходить із того, що 
втручання органів виконавчої влади у права окремих осіб 
повинно  підлягати  ефективному  контролю,  який має  за-
безпечуватися судовою системою [9].

У 2016 р. чинний КПК України доповнено ст. 1551, де 
визначений вже інший порядок відсторонення судді: суд-
дю тимчасово відсторонюють від здійснення правосуддя 
за рішенням Вищої ради правосуддя, на підставі вмотиво-
ваного  клопотання Генерального прокурора  або його  за-
ступника [10].

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про Вищу раду право-
суддя», однією з трьох підстав тимчасового відсторонення 
судді  від  здійснення  правосуддя  є  притягнення  судді  до 
кримінальної відповідальності (інші підстави: результати 
кваліфікаційного  оцінювання  та  застосування  дисциплі-
нарного стягнення – Р. А.). Вища рада правосуддя розгля-

дає клопотання Генерального прокурора України або його 
заступника невідкладно, але не пізніше ніж за сім днів із 
дня надходження клопотання, а також питання щодо про-
довження строку такого тимчасового відсторонення судді 
(ст. 63 згаданого Закону – Р. А.). У Законі наведений пе-
релік  підстав,  за  якими  рішення  Вищої  ради  правосуд-
дя може бути оскаржене: коли склад Вищої ради не мав 
повноважень;  коли  рішення не  підписано  членом Вищої 
ради, який брав участь у його ухваленні; рішення не міс-
тить посилання на визначені законом підстави, його ухва-
лення або мотиви, з яких Вища рада дійшла відповідних 
висновків (ст. 65 – Р. А.).

Слушно постає питання: чи можна покладати на Вищу 
раду  правосуддя  функцію,  яка  у  кримінальному  прова-
дженні є судовою?

Відповідно  до  практики  Європейського  суду  з  прав 
людини (далі – ЄСПЛ), виконавцем судової функції може 
бути не тільки суд, а і парламент та адміністративні орга-
ни. ЄСПЛ виробив низку критеріїв, на основі яких визна-
чається, чи виконує той чи інший орган судову функцію. 
Так, у справі «Савіно та  інші проти Італії» визначено та 
застосовано  такі  критерії:  наявність  організованої  про-
цедури; наявність в органу, який вирішує спір, так званої 
«повної  юрисдикції»;  обов’язковість  рішення  для  обох 
сторін спору (§ 74 Рішення від 28 квітня 2009 р.) [11; 12].

Щодо наявності організованої процедури. Раніше (до 
прийняття змін до КПК України і появи ст. 1551 – Р. А.) 
порядок  відсторонення  судді  від  посади був  врегульова-
ний відповідним Регламентом ВККСУ: визначений поря-
док проведення засідання, розгляду відповідного питання; 
особлива процедура прийняття рішення про відсторонен-
ня судді від посади та ін. Саме це певною мірою свідчило 
про наявність  організованої процедури  з  розгляду  спору 
про відсторонення судді від посади [12]. Але порядок роз-
гляду  тимчасового  відсторонення  судді  від  здійснення 
правосуддя,  передбачений  у  ст.  63  Закону України  «Про 
вищу раду правосуддя», на нашу думку, не свідчить про 
наявність  такої  організованої  процедури,  яка  наближена 
до судового розгляду.

Зокрема,  відповідно до  ст.  35  зазначеного Закону,  рі-
шення  Вищої  ради  правосуддя  може  бути  оскаржене 
Верховним  судом України. Але фактично,  відповідно до 
вимог  ст.  65  зазначеного Закону, йдеться лише про фор-
мальні  ознаки  (не  за  змістом  – Р. А.),  за  наявності  яких 
підозрювана  особа  може  оскаржити  в  Верховному  суді 
рішення Вищой ради правосуддя (коли склад Вищої ради 
не мав повноважень; коли рішення не підписано членом 
Вищої ради, який брав участь у його ухваленні; рішення 
не містить посилання на визначені законом підстави його 
ухвалення або мотиви, з яких Вища рада дійшла відповід-
них  висновків  – Р. А.). Це  також може  бути  аргументом 
на  користь  позиції  щодо  необхідності  залишити  питан-
ня  щодо  тимчасового  відсторонення  судді  від  здійснен-
ня  правосуддя,  прерогативою  саме  суду  (тобто  про  від-
сутність в органу, який вирішує спір,  так  званої «повної 
юрисдикції» – Р. А.). 

У підсумку варто зауважити, що питання про тимчасо-
ве відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку 
з притягненням до кримінальної  відповідальності,  пови-
нно вирішуватися судом (слідчим суддею). Зміна законо-
давства та подальша передача цього питання з ВККСУ до 
Вищої ради правосуддя по суті нічого не вирішила.
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ЩОДО кОМПРОМіСНих ПРОцЕДУР ПіД ЧаС РОЗСліДУВаННя гРУПОВих 

кРиМіНальНО-каРаНих ПРОяВіВ ЕкСТРЕМіСТСькОЇ ДіяльНОСТі

ABOUT COMPROMISE PROCEDURES AT INVESTIGATION OF GROUP 
CRIMINALLY-PUNISHABLE DISPLAYS OR EXTREMIST ACTIVITY

бояров В.і.,
к.ю.н., доцент,

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики
Академія адвокатури України

У статті розглянуті деякі особливості розслідування кримінально-караних проявів групового екстремізму, розслідування яких 
пов’язане з низкою негативних явищ: паралізацією діяльності досудового розслідування, побоюванням свідків і потерпілих давати свід-
чення, небажанням підозрюваних співпрацювати зі слідством. Для підвищення ефективності розслідування та схилення підозрюваних 
(обвинувачених) до співпраці зі слідством і дачі показань, які викривають злочини інших осіб, на думку автора, вкрай важливим є за-
стосування компромісних процедур, зокрема угод про визнання вини. Доводиться необхідність поширення в деяких провадженнях таких 
процедур також до осіб з числа лідерів і активних учасників екстремістських формувань, які вчинили особливо тяжкі злочини. 

Ключові слова: екстремістська діяльність, досудове розслідування, угода про визнання вини.

В статье рассмотрены некоторые особенности уголовно-наказуемых проявлений группового экстремизма, расследование которых 
сопровождается следующими негативными явлениями: парализацией деятельности досудебного расследования, боязнью свидетелей 
и потерпевших давать показания, нежеланием подозреваемых сотрудничать со следствием. Для повышения эффективности расследо-
вания и склонения подозреваемых (обвиняемых) к даче показаний, в которых изобличаются в совершении преступлений иные лица, по 
мнению автора, большое значение имеет использование компромиссных процедур, в частности, соглашений о признании вины. Обо-
сновывается необходимость применения таких процедур и в отношении лиц из числа лидеров и активных участников экстремистских 
формирований, которые совершили особо тяжкие преступления.

Ключевые слова: экстремистская деятельность, досудебное расследование, соглашение о признании вины.

In the article an author examines some features of investigation of criminally-punishable displays of extremist activity, in particular, using for 
investigation of compromise procedures, as facilities of increase of efficiency of investigation of the indicated category of criminal businesses. 

In the conditions of paralysing of activity of law enforcement authorities and courts on the primary stage of investigation, related to that part 
of population of region, settlement, where committed crime, supports ideology of the extremist forming, from impossibility of timely realization of 
urgent inquisitional (search) and another judicial actions, investigation loses material proofs, runs into the unwillingness of witnesses and victims 
to testify, that expose guilty persons etc. For overcoming of paralysing of activity of investigation (as forms of counteraction to investigation) it is 
suggested to conduct secret inquisitional (search) actions, tactical operations on providing of defence of participants of criminal trial, depositing 
of testimonies, it is wide to use compromise procedures.

An author grounds the position in relation to that the persons included in the extremist forming, by virtue of circular bail, false idea about 
friendship, and also being under act of corresponding ideology on the basis of that they are incorporated in the criminal extremist forming – such 
persons extremely rarely voluntarily go to the collaboration with investigation in situations, when guarantees of reduction of term of punishment 
are not. Agreements about confession of guilt, envisaged in a current criminal procedural legislation does not give to possibility for realization 
of such compromise procedures in regard to persons, accomplishing especially severe crimes, from a number active participants and leaders 
of the criminal extremist forming. For an effective investigation it is necessary to extend the circle of persons that can be the participants of the 
indicated compromise procedures.

Key words: extremist activity, pre-trial investigation, agreement about confession of guilt.

В  останні  роки  багато  країн  у  світі  все  частіше  сти-
каються з загрозою вчинення терористичних актів, збіль-
шенням  загальної  кількості  інших  кримінально-караних 
проявів екстремізму, зокрема групових. 

Достатньо  актуальним  є  питання  боротьби  з  екс-
тремістською  діяльністю  і  для  України,  що  зумовило 

формування  відповідної  криміналістичної  методики  як 
ефективної  моделі  протидії  діяльності  екстремістських 
формувань. 

До  головних  особливостей  (концептуальних  основ 
методики)  розслідування  кримінально-караних  проявів 
групового  екстремізму  можна  віднести:  подолання,  пе-
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реважно  на  початковому  етапі  розслідування,  параліза-
ції  діяльності  слідства,  інших  правоохоронних  органів 
і суду, яка є результатом негативного ставлення до них з 
боку більшості населення регіону чи міста, шляхом ши-
рокого  застосування  можливостей  негласних  слідчих 
(розшукових) дій, проведенням допиту в порядку, перед-
баченому ст. 225 Кримінального процесуального кодексу 
(далі – КПК) України (допит свідків і потерпілих під час 
досудового розслідування в судовому засіданні); застосу-
вання заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві (тактична операція «Захист 
свідка»  або  «Захист  потерпілого»);  використання  спеці-
альних знань, а також компромісних процедур та ін. Саме 
це позитивно впливає на ефективність і результативність 
роботи досудового слідства під час розслідування згаданої 
категорії злочинів [1, с. 23–34]. 

Досліджуючи особу екстреміста і терориста, науковці 
визначають такі її психологічні властивості: замкнутість, 
вибірковість спілкування; асоціальність, нігілізм; стійкий 
стан фрустрації; неприязнь до людей, які не поділяють її 
ідеї; заперечення цінності людського життя; нереалізова-
на потреба в духовних пошуках; фанатичне служіння ідеї 
та  готовність  до  самопожертви;  занижена  самооцінка  та 
інші [2, с. 40; 3; 4, с. 63–68]. Специфіка допиту підозрю-
ваних, які входять до складу екстремістського співтовари-
ства  (організації,  угруповання),  пов’язана  з  попередніми 
домовленостями таких осіб дотримуватися конкретної лі-
нії  поведінки  на  слідстві,  проходження  ритуалу  присяги 
про нерозголошення інформації про діяльність організації 
та  інші  [5,  с.  21]. Тому досить важко отримати від  такої 
людини правдиві показання. За таких обставин, важливе 
значення має пропозиція та подальше застосування комп-
ромісів між підозрюваним  і  обвинуваченням  (слідчим)  з 
метою отримання показань,  які  викривають  винних осіб 
(в обмін на пом’якшення покарання). 

Зрозуміло,  що  отримання  слідчим  (прокурором) 
об’єктивної  доказової  інформації  в  процесі  допиту  під-
озрюваного,  який  є  учасником  екстремістського  форму-
вання, залежить від підготовки слідчого до допиту: отри-
мання  й  аналізу  інформації  щодо  особи  підозрюваного; 
обрання необхідної лінії поведінки під час допиту: вста-
новлення психологічного контакту, використання отрима-
них слідством даних, роз’яснення наслідків компромісу зі 
слідством, правильне і своєчасне застосування тактичних 
прийомів. Такі дії дозволяють подолати протидію розслі-
дуванню кримінально-караних проявів екстремістської ді-
яльності та викриттю винних у вчиненні злочинів.

Тому  однією  з  найцікавіших  новел  нового  КПК 
України  можна  визнати  впровадження  угод  про  визна-
ння  винуватості  та  про  примирення.  За  визначенням 
О.В. Полстовалова, криміналістика «<…> повинна своїми 
рекомендаціями  забезпечувати  два  нетотожні  напрямки 
кримінального  процесу:  1)  доказування  у  кримінальній 
справі та встановлення істини; 2) досягнення процесуаль-
ного компромісу <…>» [6, с. 40]. 

Запровадження зазначених процедур є продовженням 
(з  другої  половини  ХХ  ст.)  відомих  тенденцій  розвитку 
сучасного  кримінального  процесуального  права  в  краї-
нах Європи.  Як  відомо,  основною метою  реформування 
кримінальній юстиції  є  створення під  час  розслідування 
злочинів можливості для зняття конфлікту заради проце-
суальної  економії  та  пом’якшення покарання  в  обмін на 
визнання вини та допомогу слідству у викритті винних у 
вчиненні злочинів. 

За  чинним  КПК  України,  метою  спрощення  та  ско-
рочення  кримінального  процесу  є  його  гуманізація,  за-
безпечення змагальності та рівності сторін, втілення ідеї 
відновного правосуддя; а також повне, швидке та неупе-
реджене розслідування і судовий розгляд.

Треба  зазначити,  що  перші  суттєві  спроби  реформу-
вання  кримінального  процесуального  права  в  Україні  в 

цьому напрямку зроблені ще у 2001 р., коли чинний на той 
час КПК доповнений ст. 301¹ та внесені зміни до ст. 299  
(у редакції Закону № 2533–ІІІ від 21 червня 2001 р.), уна-
слідок чого був запроваджений спрощений порядок судо-
вого  розгляду  справи.  Основною  метою  таких  нововве-
день була процесуальна економія. 

В  останні  роки  в  країнах  колишнього  Союзу  Радян-
ських Соціалістичних Республік  достатньо  серйозно по-
стає  питання  боротьби  з  найбільш  важкими  злочинами: 
терористичної,  екстремістської  спрямованості,  органі-
зованою злочинною діяльністю та деякими ін. Але щодо 
осіб,  які  вчинили  зазначені  злочини,  і  які,  здебільшого, 
належать до категорії особливо тяжких, не можна застосу-
вати запроваджені в КПК новели (йдеться про відповідні 
угоди – В. Б.). Тобто основним важелем, який надає слід-
чому можливість гарантувати одному з учасників злочину 
можливість пом’якшення покарання в обмін на допомогу 
(слідству, обвинуваченню, суду – В. Б.), залишається обі-
цянка  слідчого  або  компроміс  із  його  боку,  які  нічим не 
гарантуються.

Концепція погоджувальних процедур, про які йдеться 
в  КПК  у  гл.  35  («Кримінальне  провадження  на  підставі 
угод»)  має  своє  коріня  в  теорії  компромісів,  зокрема  як 
інструмент  боротьби  зі  злочинністю.  Тобто  розвиток  ін-
ституту погоджувальних процедур (як врегульованої нор-
мами КПК діяльності учасників процесу, спрямованої на 
отримання юридично значимого результату шляхом пого-
джування своїх позицій) у кримінальному судочинстві по-
винен,  по-перше,  підвищувати  ефективність  боротьби  зі 
злочинністю, і лише по-друге, сприяти зменшенню витрат 
на цю державну діяльність.

Цим питанням свого часу було приділено багато уваги 
з боку таких вчених-криміналістів, процесуалістів і прак-
тиків, як: Х.Д. Алікперов, Ю.П Гармаєв, М.А. Зейналов, 
Н.К. Карпов, В.І. Лазарева, О.В. Полстовалов, О.В. Смир-
нов, В.А. Образцов та ін. Однак до цього часу, як у теорії, 
так  і  в  чинному кримінальному процесуальному  законо-
давстві, залишається відкритим питання щодо законності 
застосування  на  досудовому  проваджені  компромісу  та 
щодо можливості застосування угоди про визнання вину-
ватості до осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини.

Компроміс (тобто погодження на основі взаємних по-
ступок – В. Б.) на досудовому слідстві – тема, яка далеко 
не нова в світовій практиці. Ця концепція виходить з прин-
ципового положення про  те, що необхідно  відмовлятися 
від методу безкомпромісної боротьби зі злочинністю, який 
суперечить основним принципам права та часто створює 
на практиці тупикові ситуації в процесі як запобігання, так 
і розкриття та розслідування конкретних злочинів [7, с. 9]. 

Відомо, що в Україні ще у 1993 р. була здійснена пер-
ша  спроба  реформування  вітчизняного  кримінально-про-
цесуального законодавства в цьому напрямі, коли був при-
йнятий Закон України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю», де у ч. 2 ст. 14 пе-
редбачено: «<…> учасник організованого злочинного угру-
повання може бути частково або повністю звільнений від 
кримінальної відповідальності та покарання, якщо він <…> 
сприяє  викриттю організованих  злочинних  угруповань  та 
вчинених ними злочинів, притягненню винних до відпові-
дальност і <…>» [8]. Але зазначене положення, за відсут-
ності відповідної процедури, на практиці не виконувалося.

Треба  погодитись  із  професором  В.А.  Образцовим, 
який зазначив, що де-факто договірні відносини між підо-
зрюваним, обвинуваченим і їхніми захисниками, з одного 
боку,  і з органами правопорядку, з другого, реалізуються 
постійно, і почалося це багато років тому. Однак робиться 
все це за натхненням, нелегітимно, на свою відповідаль-
ність, балансуючі на межі законності, а інколи і перетина-
ючі її [9, с. 199].

Дійсно, є комплекс тактико-криміналістичних засобів 
і способів компромісу, що не завжди врегульовані чинним 
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законодавством, але фактично застосовуються як на досу-
довому слідстві так і в суді, і мають вигляд поступок обви-
нуваченим, підозрюваним.

Наприклад, це поступки, які мають кримінально-пра-
вові наслідки: виключення з обвинувачення (повідомлен-
ня про підозру– В. Б.) окремих епізодів або перекваліфіка-
ція вчинених злочинних дій на більш м’яку статтю КК, а 
також непритягнення близьких підозрюваного (обвинува-
ченого) до кримінальної відповідальності.

До поступок процесуального характеру можна відне-
сти: зміну запобіжного заходу на більш м’який; виключен-
ня окремих свідків із кола осіб, яких можуть викликати до 
суду; обшук, накладення арешту на майно за участю по-
нятих з числа осіб, указаних підозрюваним; застосування 
заходів безпеки стосовно осіб, щодо яких об’єктивно такі 
заходи не повинні застосовуватися (наприклад, за відсут-
ності підтвердження наявності реальної загрози життю та 
здоров’ю особи – В. Б.) та деякі інші.

Є також група поступок непроцесуального характеру: 
надання зустрічі-побачення в слідчому ізоляторі, ізоляторі 
тимчасового тримання; надання можливості заїхати додо-
му, прийняти душ  (наприклад, під час виїзду для прове-
дення слідчої дії – В. Б.); повернення вилучених грошей, 
автотранспортних засобів, інших матеріальних цінностей 
або їхньої частки сім’ї; надання можливості зателефону-
вати та ін.

Метою зазначених дій є: встановлення психологічно-
го  контакту;  схилення  особи  (підозрюваного,  обвинува-
ченого  – В. Б.)  до  співпраці  зі  слідством;  попередження 
умисного затягування слідства (строків слідства – В. Б.), 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
тощо. Тобто такі поступки сприяють вирішенню якихось 
локальних завдань розслідування.

Деякі  злочини  досить  складно  розслідувати:  органі-
зовану  злочинну  діяльність,  групові  кримінально-карані 
прояви  екстремістської  діяльності,  терористичну  діяль-
ність  та  ін.  У  них  на  результативність  викриття  винних 
впливає  наявність  ідеологічної  складової,  яка  поєднує 
учасників злочинного формування, високого професіона-
лізму осіб, які входять до складу відповідного злочинного 
формування та ін. Тому можливість отримання показань, 
будь-якої  інформації  від  активного  учасника  криміналь-
ного формування часто пов’язана з реальністю заявлених 
слідством  (обвинуваченням  – В. Б.)  декларацій  надання 
гарантій створення особі безпечних умов (шляхом, напри-
клад, застосування заходів безпеки – В. Б.), пом’якшення 
покарання або взагалі звільнення від відбуття покарання у 
вигляді позбавлення волі. Але чинний КПК України сто-
совно осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини і співпра-
цюють зі слідством (обвинуваченням – В. Б.), і, водночас, 
викривають винних, не передбачає і не гарантує ані звіль-
нення особи від покарання, ані отримання заздалегідь обу-
мовленого, наприклад, строку позбавлення волі.

Концептуально методика розслідування групових зло-
чинів (з ознаками організованості), особливо, коли злочин 
вчиняється особами, які поєднані відповідною ідеологією, 
має  передбачати  застосування  відповідних  важелів,  які 
є  найбільш  ефективним  засобом  під  час  розслідування, 
встановлення  та  викриття  винних  у  вчиненні  таких  зло-
чинів.

Для  злочинів  екстремістської,  терористичної  спрямо-
ваності  та  злочинів,  які  вчиненні  учасниками  організо-
ваних  злочинних формувань,  такими  будуть: широке  за-
стосування  на  початковому  етапі  можливостей  суб’єктів 

оперативно-розшукової діяльності (виявлення відповідної 
групи,  визначення  її  складу,  ідеології,  злочинів  базової 
спрямованості,  конкретних  учасників  вчинення  злочинів 
та  виявлення  злочинів-ексцесів,  які  вчинялися  членами 
формування до того, як вони почали вчиняти злочини, які 
входять до кола базових – В. Б.); вживання заходів безпеки 
до свідків і потерпілих (які викривають винних – В. Б.) і 
головне – надання гарантій особам, які є активними учас-
никами  злочинного  формування  та  викривають  винних 
(інших  учасників  формування  з  числа  його  керівників, 
лідерів та активних членів – В. Б.), надання  їм законних 
гарантій, як наслідок їхньої поведінки (співпраці зі слід-
ством, обвинуваченням – В. Б.).

Тому,  на  нашу  думку,  потрібно  створювати  законо-
давчу базу для надання, в окремих випадках, особам, які 
сприяють розкриттю та розслідуванню особливо тяжких 
злочинів,  деяких  преференцій. Наприклад,  наданням  та-
кий  особі  можливості  «почати  життя  з  чистого  листа 
<…>». Світовий досвід доводить, що  саме це дозволить 
ефективно  боротися  з  найбільш  тяжкими  злочинами, 
перш за все – з організованими, груповими. Зараз такого 
механізму в нас немає.

Як  приклад,  Італія,  де  на  певному  етапі  боротьба  з 
мафією стала практично неможливою. Тоді держава від-
мовилась від практики постійного збільшення покарання 
(що не призводило до покращення боротьби з організова-
ною злочинністю – В. Б.) і віднайшла досить ефективний 
інструмент, завдяки якому отримала можливість проводи-
ти процеси стосовно керівників («батьків» – В. Б.) мафії та 
позбавляти їх волі на багато років. Держава надала мож-
ливість  запеклим  злочинцям  «почати  життя  спочатку». 
Йшлося про закон, який ґрунтувався на гуманістичій кон-
цепції «винагороди» за каяття і співпрацю з правосуддям. 
Внаслідок  застосування  такого  законодавства  зазначена 
особа  дістає  статус  анонімного  свідка,  який після  закін-
чення процесу може змінити анкетні дані, отримати новий 
паспорт і навіть залишити територію Італії [10]. В інших 
країнах досить поширеними є законодавчі акти стосовно 
так званих «головних свідків».

Саме  цього,  на  нашу  думку,  бракує  чинному  кримі-
нальному  процесуальному  законодавству  України.  Під 
час  досудового  провадження  деяких  категорій  злочинів, 
які належать до категорії особливо складних, цілком ви-
правданим є прийняття закону про так званого «головного 
свідка» – особи з числа активних учасників кримінально-
го формування, яка викриває винних у вчиненні особливо 
тяжких злочинів і надає можливість ефективно боротися 
з  груповими,  організованими  кримінальними  формуван-
нями. 

Підсумовуючі викладене, вважаємо, що за умов вкрай 
низької  ефективності  досудового  розслідування,  про що 
свідчить кількість особливо тяжких злочинів, які до цього 
часу не розкриті (резонансні вбивства останніх років, по-
дії на Майдані та ін. – В. Б.), треба визначити ті категорії 
злочинів (особо тяжких: повязаних із організованою зло-
чинністю, групових проявів екстремістської діяльністі, зо-
крема акти тероризму та деякі інші – В. Б.), під час розслі-
дування яких держава могла б певною мірою відмовитися 
від методу безкомпромісної боротьби зі злочинністю, що 
створює на практиці тупикові ситуації в процесі як запобі-
гання, так і розкриття та розслідування злочинів. Для цьо-
го треба поширити угоди про визнання вини і на деяких 
осіб,  яки вчинили особливо  тяжкі  злочини  (з  визначеної 
категорії особливо тяжких злочинів – В. Б.).
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ДО ПиТаННя ВиЗНаЧЕННя ПОВНОВажЕНь ПРиСяжНих 
ПіД ЧаС РОЗгляДУ СПРаВи В СУДі

TO ISSUE ABOUT DEFINITION OF POWERS 
OF JURORS DURING CONSIDERATION OF THE CASE IN COURT

Волохова к.В.,
аспірант
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Стаття присвячена розгляду важливих питань діяльності суду присяжних у кримінальному провадженні. Звернено увагу на коло 
прав та обов’язків присяжних. Проаналізовано проблему прийняття самостійних рішень присяжними. Також розглядається питання щодо 
збільшення кількості кримінальних правопорушень за участю присяжних. На основі зарубіжного досвіду сформовані пропозиції до чин-
ного законодавства у відповідній сфері. 

Ключові слова: суд присяжних, кримінальне провадження, права, обов’язки, повноваження, самостійні рішення.

Статья посвящена рассмотрению важных вопросов деятельности суда присяжных в уголовном производстве. Обращено внимание 
на круг прав и обязанностей присяжных. Проанализирована проблема принятия самостоятельных решений присяжными. Также рассма-
тривается вопрос об увеличении количества уголовных преступлений с участием присяжных. На основе зарубежного опыта сформиро-
ваны предложения к действующему законодательству в соответствующей сфере.

Ключевые слова: суд присяжных, уголовное производство, права, обязанности, полномочия, самостоятельные решения.

Article is devoted to consideration of important questions of activity of jury in criminal proceeding. However considering practical aspects 
of participation of jurors in criminal proceeding the attention to granting smaller powers is paid, than it is demanded by practice. In this regard, 
expedient there is an operating time of scientific recommendations about increase in volume of the rights and duties of jurors by consideration 
of lawsuits.

The problem of adoption of independent decisions is analysed by jurors. In this regard, we consider to make expedient changes in the Crim-
inal Procedure Code of Ukraine concerning definition of powers of jurors: they have to resolve an issue of guilt of the person, and to define a 
measure of punishment professional judges.

Also the question of increase in number of criminal offenses, productions on which can be considered by jurors is considered. Concerning 
competence of jury of Ukraine, in the course of improvement of his functioning, the offer on expansion is expedient and the jury has put inclusion 
in a circle of defendants on especially serious crimes for which punishment in the form of imprisonment for the term of over 10 years (the p. 5 of 
Art. 12 of the Criminal Code of Ukraine) is prescribed. These crimes don’t represent a large number, and their consideration by jury according to 
the petition of the defendant won’t burden courts. And such decision, in turn, will allow to provide democratic character of justice, availability of 
jury to a bigger circle of people that, respectively, will give them additional guarantees of justice.

Key words: jury, criminal proceeding, rights, duties, powers, independent decisions.

В Україні  триває процес проведення  демократичних ре-
форм,  серед  яких  значну  увагу  приділено  судово-правовій 
реформі  з  метою  ефективного  забезпечення  прав  та  свобод 
людини і громадянина. Відповідно до положень Концепції су-
дово-правової реформи в Україні, головною метою реформи 
виступає реальне забезпечення самостійності та незалежності 
судових органів;  реалізація демократичних  ідей правосуддя, 
вироблених світовою наукою і практикою; гарантування права 
громадянина на розгляд його справи компетентним, незалеж-
ним і неупередженим судом у змагальному процесі [1]. 

Одним  з  важливих  інструментів  у  виконанні  постав-
лених  завдань  є  залучення  пересічних  громадян  до  роз-

гляду  разом  з  професійними  суддями  окремих  категорій 
судових  справ.  Конституція України  гарантує, що  народ 
безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через 
присяжних [2]. 

Проте,  з огляду на практичні  аспекти участі присяж-
них  у  кримінальному  провадженні,  їм  надається  менше 
повноважень,  аніж цього потребує практика. У  зв’язку  з 
цим,  доцільним  є  напрацювання  наукових  рекомендацій 
щодо збільшення обсягу прав та обов’язків присяжних під 
час розгляду судових справ. Це забезпечить більш ефек-
тивне та результативне виконання присяжними своїх по-
вноважень. 



153

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Метою статті  є вивчення та аналіз повноважень суду 
присяжних  за  законодавством  України,  визначення  про-
блемних  аспектів  та  напрацювання  пропозицій  по  його 
вдосконаленню.

Суд присяжних в Україні наділений значними повно-
важеннями.  Так,  відповідно  до  ст.  386  Кримінального 
процесуального  кодексу  України  присяжний  має  право: 
1) брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів 
у  судовому  засіданні;  2)  робити нотатки під  час  судово-
го  засідання; 3)  з дозволу  головуючого ставити  запитан-
ня  обвинуваченому,  потерпілому,  свідкам,  експертам,  ін-
шим  особам,  які  допитуються;  4)  просити  головуючого 
роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню під 
час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст 
оголошених у судовому засіданні документів, ознаки зло-
чину, у вчиненні якого обвинувачується особа; 5) заявити 
про неможливість його участі в судовому розгляді, вказав-
ши на причину цього, та заявити собі самовідвід. У свою 
чергу, присяжний зобов’язаний: 1) правдиво відповісти на 
запитання головуючого і учасників судового провадження 
щодо  можливих  перешкод,  передбачених  Кримінальним 
процесуальним  кодексом України  або  законом,  для  його 
участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які 
беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає 
розгляду, та поінформованості про його обставини, а та-
кож на вимогу головуючого подати необхідну інформацію 
про себе; 2) додержуватися порядку в судовому засіданні 
і виконувати розпорядження головуючого; 3) не відлуча-
тися із залу судового засідання під час судового розгляду; 
4)  не  спілкуватися  без  дозволу  головуючого  з  особами, 
що не входять до складу суду, стосовно суті кримінально-
го провадження та процесуальних дій, що здійснюються 
(здійснювалися) під час нього; 5) не збирати відомості, що 
стосуються кримінального провадження, поза судовим за-
сіданням; 6) не розголошувати відомості, які безпосеред-
ньо стосуються суті кримінального провадження та про-
цесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час 
нього, і стали відомі присяжному у зв’язку з виконанням 
його обов’язків [3]. 

Отже,  присяжні  без  дозволу  головуючого  не  мають 
права  вчиняти будь-які  дії  по  суті  справи,  окрім  голосу-
вання. Така позиція законодавця зумовлена тим, що суд-
ді,  професійно  реалізуючи функцію  правосуддя,  знають, 
як правильно вирішити ту чи іншу ситуацію, направивши 
присяжних «в правильне русло».

Зауважимо,  що  в  юридичній  науці  з  приводу  само-
стійності  присяжних  виникає  багато  суперечок.  Так,  на 
думку  В.  М.  Тертишника,  пропонувати  неосвіченим  в 
юриспруденції  людям  голосувати  за  суто  юридичними  
проблемами – це по суті дискредитувати саму  ідею суду 
присяжних [4]. 

Про це свідчить і практика Іспанії. Присяжні в іспан-
ському суді наділені досить широким колом прав,  закрі-
плених в ст. 46 Органічного закону, які в деяких аспектах 
збігаються з правами присяжних в Україні.

Через головуючого присяжні мають право в письмовій 
формі  задавати  свідкам,  експертам  і  обвинуваченим  пи-
тання, які вважатимуть необхідними для уточнення фак-
тів, за якими представлені докази. Присяжні можуть огля-

дати  документи,  речові  докази.  Якщо  необхідний  огляд, 
суд присяжних в повному складі вирушає на місце події. 

Присяжні вправі винести власний вердикт. На підставі 
нього  головуючий виносить  вирок,  при цьому в  разі  ви-
несення  вердикту  про  винність  проводиться  засідання, 
на якому обвинувач і захисник висловлюють свою думку 
щодо виду і розміру покарання.

Слід зазначити, що під час голосування іспанські при-
сяжні наділені більшими правами, зокрема, вирішення пи-
тання про умовне звільнення від покарання і прохання про 
помилування. Винесення таких рішень вимагає голосів 5 
присяжних із 9 [5].

Підкреслимо, що присяжні за Статутом кримінально-
го  судочинства  1864  р.  також  самостійно  виносили  вер-
дикт,  в  якому розв’язували питання,  для  розуміння  яких 
достатньо  було  здорового  глузду  (Чи мав  місце  злочин? 
Чи винний в ньому обвинувачений?)  і не брали участі у 
розв’язанні суто юридичних питань щодо кваліфікації дій 
обвинуваченого та його покарання [6, с. 120]. 

У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне внести зміни до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо ви-
значення повноважень присяжних: вони повинні вирішу-
вати питання винуватості особи, а міру покарання визна-
чатимуть професійні судді. 

Відповідно  до Кримінального  процесуального  кодек-
су України,  суд присяжних має право розглядати справи 
щодо  кримінальних  правопорушень,  за  які  передбачено 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі і лише за 
клопотанням обвинуваченого. Така практика присутня й у 
Великій Британії – суд присяжних у цій державі розглядає 
справи щодо найсерйозніших злочинів [7]. 

Хоча досвід інших держав свідчить про ширші повно-
важення  присяжних  у  кримінальному  провадженні.  Так, 
за законодавством Франції суд присяжних розглядає біль-
шість кримінальних справ, які надійшли з обвинувальним 
актом до суду. У ФРН суд присяжних уповноважений роз-
глядати справи по злочинах середньої тяжкості  і  тяжких 
(убивства, розбої, зґвалтування тощо) [5]. 

Стосовно компетенції суду присяжних в Україні, в про-
цесі  удосконалення  його  функціонування,  доцільною,  на 
нашу думку, є пропозиція С. В. Оверчука щодо розширення 
і включення у коло розглядуваних судом присяжних справ 
щодо особливо тяжких злочинів, за які передбачено пока-
рання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років 
(ч. 5 ст. 12 Кримінального кодексу України). На думку ав-
тора, ці злочини не становлять великої кількості,  і  їх роз-
гляд судом присяжних за клопотанням обвинуваченого не 
обтяжить  суди.  А  таке  рішення,  у  свою  чергу,  дозволить 
забезпечити демократичність правосуддя, доступність суду 
присяжних для більшого кола осіб, що, відповідно, надасть 
їм додаткові гарантії правосуддя [8, с. 503].

Отже,  безпосередня  участь  громадян  у  процесі  здій-
снення правосуддя та винесення судового рішення є важ-
ливою конституційною  гарантією. Однак,  впроваджений 
метод системи присяжних в Україні потребує подальших 
доопрацювань та покращень. Зокрема, слід розширити по-
вноваження присяжних під час  судового провадження,  а 
також збільшити перелік справ, у яких вони мають право 
брати участь. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні : Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року № 2296-XII  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2296-12.
2. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /4651%D0%B017/print1329932-924471646.
4. Молдован В. В. Судоустрій : Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : Навчальний 

посібник / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 364 с.
5. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підручник / В. М. Тертишник. – К. : Алерта, 2014. – 420 с.



154

№ 4/2017
♦

6. Насонов С. А. Европейские модели производства в суде присяжных : суд присяжных в Австрии (сравнительно-правовое исследо-
вание) / С. А. Насонов // Юридические исследования. – 2016. – № 9. – С. 41–52. 

7. Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года. Российское законодательство X–XX веков. Т. 8. – М., 1991. –  
С. 120–251.

8. Оверчук С. В. Інститут суду присяжних в Україні (з позиції соціального натуралізму) / С. В. Оверчук // Правова система України в 
умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького ; 
Київський університет права НАН України. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – С. 496–508.

УДК 343.13

акТУальНі ПиТаННя ЗаСТОСУВаННя ТиМЧаСОВОгО ВилУЧЕННя МайНа 
як ЗахОДУ ЗабЕЗПЕЧЕННя кРиМіНальНОгО ПРОВаДжЕННя

ACTUAL ISSUES OF TIME-TIME CANCELLATION APPLICATION 
AS A PROCESS OF PROVISION OF CRIMINAL PROCEEDINGS

Давиденко С.В.,
к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань застосування тимчасового вилучення майна як одного із заходів забезпечення 
кримінального провадження, а також його особливостей. Визначено конкретні проблеми сучасного вітчизняного законодавства в реалі-
зації відповідних нормативних положень чинного Кримінального процесуального кодексу України, та шляхи їх подолання.

Ключові слова: захід забезпечення кримінального провадження, тимчасове вилучення майна, арешт майна. 

Статья посвящена исследованию актуальных вопросов применения временного изъятия имущества как одной из мер обеспечения 
уголовного производства, а также его особенностей. Определены конкретные проблемы, существующие сегодня в отечественном зако-
нодательстве при реализации соответствующих нормативных положений действующего Уголовного процессуального кодекса Украины, 
и пути их преодоления.

Ключевые слова: мера обеспечения уголовного производства, временное изъятие имущества, арест имущества.

The article is devoted to a thorough investigation of the actual issues of the application of such a measure to ensure the criminal proceedings 
as a temporary withdrawal of property, as well as its features. The paper identifies the main problems that exist in the domestic criminal procedural 
law when applying the relevant normative provisions of the current Criminal Procedural Code of Ukraine, as well as ways of overcoming them.

The article focuses on the fact that during the implementation of legal regulations regulating the use of such an event as a temporary with-
drawal of property, it is necessary to specify in detail the legal status of persons – owners of temporarily seized property. The conclusion is made 
that the specified procedural status should be fixed in a separate article of the CPC. The article analyzes the grounds provided by law and the 
procedure for the application of temporarily seized property. It is proposed to determine the expediency of establishing in the law a list of specific 
procedural actions, during which some property may acquire a status temporarily withdrawn. It is emphasized that the legal regime of the relevant 
property is defined as “temporarily seized property” only in cases where such property was obtained as a result of apprehension, search and 
review. Provided scientifically substantiated proposals and recommendations for improving the procedure for the application of this measure to 
ensure criminal proceedings during the pre-trial investigation.

The detailed description of the terms, during which it is necessary to send to the investigating judge a petition for the seizure of temporarily 
seized property, taking into account the existing law enforcement practice. It is recommended to resolve the decision of the investigating judge, 
the court on the return of the petition of the investigator, the prosecutor for the seizure of the seized property, if it does not meet the requirements 
specified by law. The reasons and features of the order of return of the temporarily seized property to a person are carefully investigated.

Key words: measure of criminal proceedings, temporary seizure of property, arrest of property.

Реалізація нормативних положень Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – КПК) [1] у правозас-
тосовній діяльності, доктринальні напрацювання в теорії 
кримінального  процесуального  права  та  рішення  Євро-
пейського суду справ людини, в яких містяться відповід-
ні правові позиції з окремих питань, свідчать про те, що 
в умовах докорінного реформування сфери кримінальної 
юстиції сьогодні існує низка проблем, пов’язаних із недо-
статнім правовим регулюванням, наявними істотними су-
перечностями  і неузгодженістю чинного процесуального 
механізму  застосування  такого  заходу  забезпечення кри-
мінального провадження, як тимчасове вилучення майна 
під час досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень, що значно впливає як на ефективність виконан-
ня  загальних  завдань  кримінального  провадження  (ст.  2 
КПК), так  і на виникнення й  існування реальної можли-
вості  незаконного  втручання  у  право  власності  осіб,  які 
залучаються до сфери кримінального судочинства. 

Проблематику застосування заходів забезпечення кри-
мінального провадження,  і  зокрема тих видів, що безпо-

середньо пов’язані з законним обмеженням конституцій-
них  прав  особи,  в  також  її  майнових  прав,  вивчали  такі 
науковці, як: Ю.П. Аленін, І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевий, 
Л.М.  Лобойко,  В.Т.  Маляренко,  Ю.М.  Мирошничен-
ко, Н.С. Моргун, В.Т. Нор, М.Л. Ореховський, М.А. По-
горецький,  С.М.  Смоков,  О.Ю.  Татаров,  С.Л.  Шаренко, 
О.Г. Шило, М.Є. Шумило та інші. Проте предметом про-
ведених наукових досліджень відомих правознавців були 
лише  окремі  аспекти  процедури  застосування  такого  за-
ходу  забезпечення  кримінального  провадження,  як  тим-
часове вилучення майна та в подальшому його арешт, що 
наразі свідчить: 1) про недостатній ступінь дослідженості 
обраних проблемних питань, особливо у контексті змін і 
доповнень, внесених до КПК України протягом останніх 
років; 2) про відсутність єдиних підходів авторів до їхньо-
го результативного вирішення. 

Метою  статті  є  науковий  аналіз  і  розв’язання  акту-
альних та дискусійних питань застосування тимчасового 
вилучення майна як одного з видів  заходів  забезпечення 
кримінального провадження.
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Гарантії недоторканності права власності особи закрі-
плені у Протоколі до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод від 4листопада 1950 р., ратифіко-
ваному Законом № 475/97–ВР від 17 липня1997 р. Згідно з 
ч. 1 ст. 1 «Захист власності» цього міжнародного докумен-
ту, «кожна фізична або юридична особа має право мирно 
володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений 
своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умо-
вах, передбачених законом і загальними принципами між-
народного права» [2].

Наведені  фундаментальні  положення  проголошені  і 
на  рівні  Основного  закону  держави.  Так,  відповідно  до  
ч. 1 ст. 41 Конституції України [3], кожен має право воло-
діти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, 
результатами  своєї  інтелектуальної,  творчої  діяльності. 
У ч. 4 зазначеної статті передбачено, що «ніхто не може 
бути  протиправно  позбавлений  права  власності.  Право 
приватної власності  є непорушним». Крім того, «приму-
сове відчуження об’єктів права приватної власності може 
бути  застосоване  лише  як  виняток  з  мотивів  суспільної 
необхідності, на підставі  і в порядку, встановлених зако-
ном,  та  за умови попереднього  і повного відшкодування 
їх  вартості.  Примусове  відчуження  таких  об’єктів  з  на-
ступним повним відшкодуванням їх вартості допускаєть-
ся лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану» (ч. 5 
ст. 41 Конституції України). Зважаючи на вищевикладене 
та  виходячи  з  аналізу  змісту  окреслених норм Основно-
го  закону,  можна  констатувати, що Конституція України 
визначає лише три випадки позбавлення права власності 
особи: 1) примусове відчуження об’єктів права приватної 
власності, яке може бути застосоване лише як виняток з 
мотивів суспільної необхідності, на підставі та в порядку, 
встановлених законом, і за умови попереднього та повно-
го відшкодування їхньої вартості; 2) примусове відчужен-
ня  таких  об’єктів  із  наступним  повним  відшкодуванням 
їхньої вартості, що допускається лише в умовах воєнного 
чи надзвичайного стану; 3) конфіскація майна, яка може 
бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, 
обсязі та порядку, встановлених законом.

До однієї із загальних засад кримінального проваджен-
ня, закріплених у ст. 7 КПК, належить засада недоторкан-
ності права власності, нормативний зміст якої визначений 
у ст.16 КПК. Ч. 1 згаданої статті імперативно встановлює, 
що «позбавлення або обмеження права власності під час 
кримінального  провадження  здійснюється  лише  на  під-
ставі  вмотивованого  судового рішення,  ухваленого в по-
рядку,  передбаченому  цим  Кодексом».  Натомість  у  ч.  2 
зазначено, що «на підставах та в порядку, передбаченому 
цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна 
без судового рішення». 

Згідно зі ст. 16 КПК, лише на підставі судового рішен-
ня особа,  яка  залучається до  сфери кримінального  судо-
чинства,  може  бути:  1)  позбавлена  права  власності  або  
2) обмежена в можливості реалізації права власності під 
час  кримінального  провадження.  Без  судового  рішення 
відповідно  до  ч.  2  ст.  16  КПК  допускається  обмеження 
права власності лише через процедуру застосування «тим-
часового  вилучення  майна»,  яка  визначена  у  гл.  16  (ст.  
ст. 167–169 КПК).

У зв’язку з наведеним, виникає необхідність сконцен-
трувати  увагу  на  низці  найбільш  актуальних,  і  водночас 
найбільш дискусійних питань,  пов’язаних  із  застосуван-
ням досліджуваного заходу – тимчасового вилучення май-
на, до яких,  зокрема, належать: 1) визначення правового 
статусу  осіб,  у  володінні  яких  перебуває  тимчасово  ви-
лучене  майно/володільців  тимчасово  вилученого  майна; 
2) строк, протягом якого потрібно направити до слідчого 
судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна; 
3) правовий режим майна (речі, документи, гроші тощо – 
С. Д.), яке може бути тимчасово вилучене; 4) перелік про-
цесуальних дій, під час проведення яких відповідне майно 

може  набути  статус  тимчасово  вилученого.  У  контексті 
запропонованих  для  наукового  дослідження  проблемних 
питань стосовно тимчасового вилучення майна треба за-
значити, що в умовах активного проведення сучасної пра-
вової реформи в країні й у зв’язку з прийняттям система-
тичних і послідовних змін та доповнень до чинного КПК 
України  пріоритетним  завданням  для  науки  криміналь-
ного процесу, практики законотворення та правозастосу-
вання  є  необхідність  забезпечення  ефективної  реалізації 
комплексу  дій,  які  полягають:  1)  у  конструюванні  опти-
мальної та дієвої теоретико-прикладної моделі процедури 
застосування передбачених чинним законом заходів забез-
печення кримінального провадження, зокрема тимчасово-
го вилучення майна, відповідно до нових концептуальних 
підходів  національного  кримінального  процесуального 
законодавства; 2) у формулюванні обґрунтованих пропо-
зицій і рекомендацій щодо можливих шляхів усунення на-
явних  прогалин  правового  регулювання  процесуального 
порядку застосування заходів забезпечення кримінально-
го  провадження  для  його  вдосконалення, що  об’єктивно 
зумовлено потребами слідчо-судової практики.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК, тимчасовим вилученням май-
на є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у во-
лодінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, 
можливості  володіти,  користуватися  та  розпоряджатися 
певним майном до вирішення питання про  арешт майна 
або його повернення.

Тимчасово  вилученим  може  бути  майно  у  вигляді 
речей,  документів,  грошей  тощо,  щодо  яких  є  достатні 
підстави вважати, що вони:1) знайдені, виготовлені, при-
стосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення 
кримінального  правопорушення  та/або  зберегли  на  собі 
його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схи-
ляння особи до вчинення кримінального правопорушення, 
фінансування  та/або  матеріального  забезпечення  кримі-
нального  правопорушення  або  винагороди  за  його  вчи-
нення;  3)  є  предметом  кримінального  правопорушення, 
зокрема пов’язаного з  їх незаконним обігом; 4) одержані 
внаслідок  вчинення  кримінального  правопорушення  та/
або є доходами від них, а також майно,на яке їх було по-
вністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК).

Отже, з детального аналізу змісту окреслених вище за-
конодавчих положень, можна зробити висновок, що тим-
часове вилучення майна застосовується до двох категорій 
осіб: 1) до підозрюваного; 2) до осіб, у володінні яких пе-
ребуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арешт майна, зокрема 
тимчасово вилученого майна, – це тимчасове позбавлення 
права на відчуження, розпорядження та/або користування 
майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних 
підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спе-
ціальній  конфіскації  в  підозрюваного,  обвинуваченого, 
засудженого, третіх осіб, конфіскації в юридичної особи, 
для  забезпечення  цивільного  позову,  стягнення  з  юри-
дичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої 
конфіскації майна. Крім  того,  згідно  з  ч.  6  ст.  170 КПК, 
за  обставин,  передбачених  п.  4  ч.  2  цієї  статті,  «арешт 
накладається  на  майно  підозрюваного,  обвинуваченого, 
засудженого,  фізичної  чи  юридичної  особи,  яка  в  силу 
закону  несе  цивільну  відповідальність  за  шкоду,  завда-
ну  діями/бездіяльністю  підозрюваного,  обвинуваченого, 
засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно 
небезпечне  діяння,  а  також юридичної  особи, щодо  якої 
здійснюється  провадження,  за  наявності  обґрунтованого 
розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, 
а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, 
яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюєть-
ся провадження». Отже, арешт може бути накладений на 
майно:  1)  підозрюваного,  обвинуваченого,  засудженого; 
2) третіх осіб, у тому числі осіб, які в силу закону несуть 
цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями/безді-
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яльністю  підозрюваного,  обвинуваченого,  засудженого 
або  неосудної  особи,  яка  вчинила  суспільно  небезпечне 
діяння; 3) юридичної особи, щодо якої здійснюється кри-
мінальне  провадження,  у  разі,  якщо  до  неї можуть  бути 
вжиті  заходи  кримінально-правового  характеру,  зокрема 
конфіскація майна. 

Зважаючи на правову природу таких заходів забезпе-
чення  кримінального  провадження,  як  тимчасове  вилу-
чення майна й  арешт майна,  які  полягають  в  обмеженні 
майнових  прав  і  законних  інтересів  визначеного  КПК 
кола осіб, одним із важливих питань, що виникають при 
їхньому застосуванні, є питання щодо визначення право-
вого статусу осіб, у володінні яких перебуває тимчасово 
вилучене майно/власників тимчасово вилученого майна.

Гл.  3  КПК  України  «Суд,  сторони  та  інші  учасники 
кримінального  провадження»  детально  визначає  засади 
процесуального  статусу  підозрюваного,  обвинуваченого 
(ст.  42 КПК);  засудженого  (ст.  43 КПК);  цивільного  від-
повідача  (ст.  62  КПК);  третьої  особи,  щодо  майна  якої 
вирішується питання про арешт  (ст. 64–2 КПК), а також 
представника  юридичної  особи,  щодо  якої  здійснюєть-
ся провадження (ст. 64–1 КПК). У зв’язку з цим, чинний 
КПК України повинен містити окрему статтю, яка б чітко 
регламентувала правовий статус «особи, у володінні якої 
перебуває тимчасово вилучене майно» або «власника тим-
часово вилученого майна», зокрема, процесуальні права, 
обов’язки та відповідальність такого учасника криміналь-
ного провадження, адже зараз чинним кримінальним про-
цесуальним законом, а саме п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК, одно-
значно передбачено лише право такої особи в досудовому 
провадженні  оскаржити  бездіяльність  слідчого  та/або 
прокурора, яка полягає, зокрема, в неповерненні тимчасо-
во вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК.

Оскільки факти обмеження права власності особи під 
час здійснення кримінального провадження є діями упо-
вноважених  службових  осіб  органів  державної  влади,  їх 
процесуальну  діяльність  слід  розглядати  через  призму  
ч.  2  ст.  19  Конституції,  згідно  з  якою  органи  державної 
влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  їх  посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у  спосіб, що передбачені Конституцією та  за-
конами України. 

Ст. 168 КПК встановлено процедуру тимчасового ви-
лучення  майна.  Так,  тимчасово  вилучити  майно  може 
кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаче-
ному ст. ст. 207, 208 КПК. Кожна особа, яка здійснила за-
конне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням 
затриманої особи до слідчого, прокурора або  іншої упо-
вноваженої службової особи передати їй тимчасово вилу-
чене майно. Факт  передання  такого майна  засвідчується 
протоколом (ч. 1). Крім того, тимчасове вилучення майна 
може  здійснюватися під час обшуку, огляду  (ч.  2). Слід-
чий, прокурор або інша уповноважена службова особа під 
час  затримання,  огляду  чи  обшуку  і  тимчасового  вилу-
чення майна або негайно після їх завершення зобов’язана 
скласти  відповідний  протокол,  копія  якого  надається 
особі, в якої вилучено майно, або її представникові (ч. 3  
ст. 168 КПК).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК, під час обшуку слід-
чий, прокурор також має право оглядати та вилучати до-
кументи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для 
кримінального провадження. Водночас предмети, які ви-
лучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно 
від  їхнього  відношення  до  кримінального  провадження. 
Вилучені  речі  та  документи,  які  не  входять  до  переліку, 
щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі 
про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до пред-
метів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово 
вилученим майном. За ст. 237 КПК, у процесі проведння 
огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, 
які  мають  значення  для  кримінального  провадження,  та 

речей,  вилучених  з обігу  (ч.  5). Так, при огляді  слідчий, 
прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має 
право  оглядати  і  вилучати  речі  та  документи,  які мають 
значення для кримінального провадження. Предмети, які 
вилучені законом із обігу, підлягають вилученню незалеж-
но від їхнього відношення до кримінального проваджен-
ня. Вилучені речі та документи, що не належать до пред-
метів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово 
вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК).

Отже,  можна  стверджувати,  що  правовий  режим  ви-
щезазначеного майна визначається як «тимчасово вилуче-
не майно» лише в тому разі, якщо таке майно примусово 
отримане  внаслідок:  1)  затримання особи  в порядку,  пе-
редбаченому ст. ст. 207, 208 КПК; 2) обшуку; 3) огляду. 

Тимчасово вилученими необхідно вважати: 1) під час 
затримання  –  всі  наявні  речі,  документи,  гроші  тощо;  
2) під час обшуку – речі та документи, які не входять до 
переліку,  щодо  якого  прямо  надано  дозвіл  на  їх  відшу-
кання  в  ухвалі  про  дозвіл  на  проведення  обшуку,  та  які 
не належать до предметів, що вилучені законом із обігу;  
3) під час огляду – речі та документи, що не відносяться 
до предметів, які вилучені законом з обігу. У зв’язку з цим, 
виникає  закономірне  питання  про  те,  чи можна  вважати 
вичерпним перелік названих процесуальних дій, при про-
веденні яких певне майно може набути статус тимчасово 
вилученого,  або  він  підлягає  послідовному  розширенню 
через внесення відповідних змін і доповнень до вітчизня-
ного кримінального процесуального законодавства, адже, 
наприклад: 1) під час ексгумації трупа з місця поховання 
можуть бути вилучені речі, які мають значення для вста-
новлення обставин кримінального правопорушення  (ч. 5 
ст. 239 КПК); 2) про кожен випадок проведення огляду, ви-
їмки або затримання кореспонденції складається протокол 
згідно з вимогами КПК, в якому обов’язково зазначається, 
які саме відправлення були оглянуті, що з них вилучено і 
що має бути доставлено адресату або тимчасово затрима-
но, з яких відправлень знято копії чи отримано зразки, а 
також про проведення інших дій, передбачених ч. 2 ст. 262 
КПК (ч. 4 ст. 262 КПК), та інші. У ст. 179 ЦК України за-
кріплено поняття «річ», під яким розуміють «предмет ма-
теріального  світу, щодо  якого можуть  виникати цивільні 
права та обов’язки», тобто мають на увазі будь-який пред-
мет з юридичними ознаками речі. 

Обмеження права власності особи на майно, що було 
тимчасово  вилучене  у  кримінальному  провадженні,  не 
може тривати довше, ніж вказано у ч. 5 ст. 171 КПК, згід-
но з якою клопотання слідчого, прокурора про арешт тим-
часово вилученого майна повинно бути подано не пізніше 
наступного робочого дня після вилучення майна,  інакше 
майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було 
вилучено. Водночас у разі тимчасового вилучення майна 
під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали 
слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК, клопотання про 
арешт такого майна повинно бути подано слідчим, проку-
рором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше 
майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було 
вилучено.

Навіть за ч. 1 ст. 521 КПК, клопотання прокурора про 
арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане 
не пізніше наступного робочого дня після доставлення на 
територію України особи,  затриманої  в дипломатичному 
представництві, консульській установі, на судні України, 
інакше  майно  має  бути  негайно  повернуто  особі,  у  якої 
його було вилучено.

Крім  того,  слідчий  суддя,  суд,  встановивши, що кло-
потання про арешт майна,  зокрема тимчасово вилучено-
го,  подано без  додержання  вимог  ст.  171 КПК, повертає 
його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк 
в  сімдесят  дві  години  або,  з  урахуванням  думки  слідчо-
го, прокурора чи цивільного позивача, менший строк для 
усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У тако-
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му  разі  тимчасово  вилучене  в  особи майно  підлягає  не-
гайному поверненню після спливу встановленого суддею 
строку, у разі ж звернення в межах встановленого суддею 
строку  з  клопотанням  після  усунення  недоліків  –  після 
розгляду клопотання та відмови в його задоволенні (ч. 3 
ст. 172 КПК). Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду  цивільних  і  кримінальних  справ  звертає  увагу  на 
існування  неоднакової  судової  практики  у  питанні  «про 
правові наслідки пропуску зазначеного строку звернення 
із клопотанням про арешт майна в разі його попереднього 
вилучення. Мають місце як випадки відмови у задоволен-
ні таких клопотань, так і  їх повернення», отже, «при ви-
рішенні цього питання слід керуватись такими нормами. 
Ст. 171 КПК визначено вимоги, які стосуються як змісту 
клопотання про арешт майна, так і строків його подання 
до  слідчого  судді,  суду. Тому у разі  подання клопотання 
слідчого чи прокурора з порушенням строків, встановле-
них ч. 5 ст. 171 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу 
про повернення цього  клопотання прокурору,  а  не  ухва-
лу  про  відмову  в  його  задоволенні.  Необхідно  зважати 
на положення,  закріплені ст. 117 КПК, де визначено, що 
пропущений із поважних причин строк повинен бути по-
новлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою 
слідчого судді, суду. Отже, якщо разом із клопотанням про 
арешт тимчасово вилученого майна стороною криміналь-
ного провадження подається клопотання про поновлення 
процесуального  строку,  слідчий  суддя,  оцінивши  причи-
ни пропуску строку як поважні, поновлює їх своєю ухва-
лою  та  розглядає  клопотання  про  арешт майна  по  суті»  
(п.п. 4 п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгля-
ду  слідчим  суддею  клопотань  про  застосування  заходів 
забезпечення  кримінального  провадження  від  07  лютого 
2014 р.) [4].

Положеннями  ст.  173  КПК  встановлено  такі  основні 
правила: 1) відмова у задоволенні або часткове задоволен-

ня клопотання про арешт майна  тягне  за  собою негайне 
повернення особі відповідно всього або частини тимчасо-
во вилученого майна (ч. 3); 2) якщо клопотання задоволе-
не, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, 
і перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає повер-
ненню особі, у разі прийняття такого рішення (п. 3 ч. 5); 
3) ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий 
суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із 
дня  находження  до  суду  клопотання,  інакше  таке майно 
повертається особі, в якої його було вилучено.

Однак  зміст  правових  приписів  ст.  169  КПК,  які  ре-
гламентують припинення  тимчасового вилучення майна, 
дозволяє зробити висновок про те, що тимчасово вилуче-
не майно повертається  особі,  в  якої  воно було  вилучено 
лише: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке 
вилучення майна  безпідставним;  2)  за  ухвалою  слідчого 
судді  чи  суду,  у  разі  відмови  в  задоволенні  клопотання 
прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, перед-
бачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК; 4) у разі скасування 
арешту майна (ст. 174 КПК), що не повною мірою охоплює 
вищеозначені випадки повернення тимчасово вилученого 
майна особі, а відтак, потребує відповідного законодавчо-
го врегулювання.

Отже, впровадження в національне кримінальне про-
цесуальне  законодавство  новітнього  інституту  потребує 
створення  дієвого механізму  застосування  такого  заходу 
забезпечення  кримінального  провадження  як  тимчасове 
вилучення  майна  з  урахуванням  особливостей  існуючої 
процедури,  що,  водночас,  слід  вважати  перспективним 
напрямом подальших наукових досліджень, особливо тих 
заходів  забезпечення  кримінального  провадження,  що 
обмежують майнові права визначених у  законі категорій 
осіб, а також не лише нормативно закріпити, а і забезпе-
чити реальні можливості негайного поновлення неправо-
мірно обмеженого або порушеного права власності особи.
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Національна академія внутрішніх справ

У статті розглядається питання дотримання прав на особисту недоторканість фізичної особи, випадки і порядок обґрунтованого об-
меження державою зазначеного права, практика Європейського суду з прав людини з цих питань, співвідношення рішень Європейського 
суду з прав людини з національним законодавством. Установлюються прогалини в законодавстві України, визначаються шляхи їх подо-
лання.

Ключові слова: особистий обшук, особа, Європейський суд з прав людини, недоторканість, дозвіл.

В статье рассматривается вопрос соблюдения права на личную неприкосновенность физического лица, случаи и порядок обосно-
ванного ограничения государством указанного права, практика Европейского суда по правам человека по этим вопросам, соотношение 
решений Европейского суда по правам человека с национальным законодательством. Определяются пробелы в законодательстве Укра-
ины и пути их преодоления.

Ключевые слова: личный обыск, лицо, Европейский суд по правам человека, неприкосновенность, разрешение.

The article deals with the issue of observance of the rights to personal integrity of an individual, the cases and the procedure of justified re-
striction of the said law by the state, the practice of the European Court of Human Rights on these issues, the ratio of decisions of the European 
Court of Human Rights to national law. Gaps in the legislation of Ukraine are identified, and ways of overcoming them are identified. 

The adoption of the CPC of Ukraine was marked by the modernization of the regulation of procedural relations. Concerns raise problems in 
law enforcement when dealing with the most significant issues related to the restriction of the rights and freedoms of an individual in conducting 
such an investigative (search) action, as a search, one of which is a personal search.

According to the general provisions of the CPC, any procedural actions, including personal searches, should be conducted only in accord-
ance with the norms of the CPC of Ukraine. No one shall be subjected to restrictions of rights and freedoms except as a motivated court decision 
and only on the grounds and in the manner prescribed by the procedural law.

However, due to the fact that the CPC does not have a direct obligation to obtain an order from an investigating judge to carry out a personal 
search of a person during the inspection of the premises, there are abuses by law enforcement agencies, which entails an infringement of the 
rights, freedoms and the interests protected by law.

Key words: Personal search, person, European Court of Human Rights, immunity, permission.

Ухвалення  Кримінального  процесуального  кодексу 
(далі – КПК) України ознаменувалось новелізацією регу-
лювання  процесуальних  відносин.  Занепокоєння  викли-
кають  проблеми  у  правозастосуванні  під  час  вирішення 
найбільш значущих питань щодо обмеження прав і свобод 
особи в процесі такої слідчої (розшукової) дії, як обшук, 
одним із видів якого є особистий обшук. 

Ця слідча дія широко застосовується у правоохоронній 
практиці  і є розповсюдженим способом збирання фактич-
них даних. Так, у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав лю-
дини  і основоположних свобод зазначено, що «кожен має 
право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 
житла і до таємниці кореспонденції». Отже, ця норма про-
голошує чотири види прав, спільним для яких є те, що вони 
стосуються особистої сфери життя людини (приватне жит-
тя, сімейне життя, житло та кореспонденція) [1, с. 73].

Обмеження  прав  на  повагу  до  приватного  і  сімейно-
го життя, визначені у п. 2 ст. 8 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, не будуть порушенням 
положень, якщо держава на своєму рівні дотрималась од-
ночасної  єдності  трьох  складових:  1)  «відповідати  зако-
ну»; 2) «дотримуватися легітимної мети»; 3) «бути необ-
хідними в демократичному суспільстві». У такому разі це 
є «допустимі обмеження прав кожної людини, визначених 
ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод» [2, с. 6]. 

За  загальними  положеннями  КПК  України,  будь-які 
процесуальні дії, зокрема й особистий обшук, мають про-
водитись лише у відповідності до норм КПК України. Ніх-
то не може зазнавати обмеження прав і свобод інакше як 
за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в 
порядку,  встановленому  процесуальним  законом.  Порів-
няльно-правовий  аналіз  деяких положень  кримінального 

процесуального  законодавства  в  частині,  що  стосується 
фактичних і правових підстав проведення особистого об-
шуку,  суб’єктів,  уповноважених  ухвалювати  рішення  з 
проведення  особистого  обшуку,  форми  та  змісту  такого 
рішення, процедури проведення особистого обшуку, здій-
снювався у працях багатьох науковців, а саме: С.А. Аль-
перта,  В.Д.  Берназа,  Т.В.  Варфоломеєвої,  В.І.  Боярова, 
Є.Г.  Коваленка,  Л.М. Лобойка, А.О.  Ляша,  В.В. Назаро-
ва, Г.М. Омельяненко, В.О. Попелюшка, В.Т. Маляренка, 
В.В. Молдована, В.М. Тертишника та ін., однак розглянуті 
ними  питання  обговорювались  зважаючи  на  положення 
КПК України 1960 р., дослідники не брали до уваги норми 
КПК України 2012 р. До  того ж,  констатуючи  їхній  зна-
чний  науковий  внесок  у  розроблення  поставленої  про-
блеми, варто зауважити, що науковці досліджували лише 
деякі аспекти згаданої проблеми. Тому і досі залишається 
чимало дискусійних, недостатньо розроблених питань, що 
пояснюється складністю та багатогранністю інституту об-
шуку, підвидом якого є особистий обшук [3, с. 368].

Чинний  КПК  України,  на  відміну  від  КПК  України 
1960 р., не виділяє правових підстав для проведення об-
шуку особи, а містить умови проведення обшуку взагалі.

Сформульовані чинном КПК України загальні підстави 
для  проведення  обшуку,  на  практиці  призводять  до  нео-
днозначного їх трактування та застосування, що спричиняє 
різні правові наслідки для кримінального провадження та 
особи, яку обшукали. Зокрема, у колі науковців і практиків 
активно обговорюється питання, наскільки є законним за-
стосування положень ст. 234 КПК України (обшук житла чи 
іншого володіння особи) до особистого обшуку. 

Особливої  актуальності  це  дослідження  набуває  на 
тлі  кардинальних  змін  у  кримінальному  процесі  Укра-
їни.  Тематика  дослідження  перебуває  у  системному 
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взаємозв’язку  та  взаємозалежності  з  положенням  ч.  3  
ст. 482 КПК України, яка наголошує на можливості про-
ведення обшуку народного депутата після надання Верхо-
вною Радою України згоди на його притягнення до кримі-
нальної відповідальності. Будь-які положення, регулюючі 
підстави, порядок проведення особистого обшуку народ-
ного депутата у КПК України відсутні. Така ситуація на 
практиці не сприятиме зміцненню гарантії прав  і свобод 
людини,  не  вирішуватиме  завдань  кримінального  прова-
дження, не сприятиме виконанню завдань прокурорського 
нагляду. Усе  це  доводить  необхідність  законодавчого  за-
кріплення підстав, порядку проведення особистого обшу-
ку, що підсилюється рішеннями Євросуду.

Приміром,  Європейський  суд  з  прав  людини 
(далі – ЄСЗЛ) у справі «Імакаєва проти Росії» (“Imakayeva 
v Russia”) № 7615/02 від 9 листопада 2006 р. Зазначив: Суд 
вважає, що обшук і вилучення в цій справі були проведе-
ні без санкції або належних гарантій. За таких обставин, 
Суд доходить висновку про те, що розглянуте втручання 
не було «передбачене законом» і тому порушено cт. 8 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод у 
разі «неякісного» законодавства [1, с. 73–74]. 

Відповідно  до  рішення  ЄСПЛ  у  справі  «Копп  проти 
Швейцарії» (13/1997/797/1000 1998 р.) зазначено, що сло-
восполучення  «відповідно  до  закону»  не  лише  вимагає 
наявності для оскаржуваного заходу певних підстав у на-
ціональному законодавстві, а і має на увазі якість закону, 
який застосовується у цьому разі, вимагаючи, щоб він був 
доступним для заінтересованої особи і передбачуваним у 
своїх наслідках.

Проте, через відсутність у КПК прямого зобов’язання 
отримати ухвалу слідчого судді на проведення особистого 
обшуку особи під час огляду приміщення, зустрічаються 
зловживання з боку правоохоронних органів, які спричи-
няють порушення прав, свобод та охоронюваних законом 
інтересів осіб [4].

Результати аналізу судової практики свідчать, що слід-
чими та прокурорами, всупереч положенням КПК, пода-
ються, а слідчими суддями розглядаються та вирішують-
ся клопотання про обшук особи. Водночас, навіть слідчі 
судді, які встановлювали, що розгляд слідчим суддею кло-
потання про обшук особи не передбачений КПК, ухвалю-
вали різні процесуальні рішення: про залишення відповід-
ного клопотання без розгляду, про відмову в задоволенні 
такого клопотання.

Наприклад,  слідчий  суддя  Тальнівського  районного 
суду  Черкаської  області,  за  результатами  розгляду  кло-
потання про обшук особи, ухвалою від 11 грудня 2013 р. 
залишив зазначене клопотання без розгляду і водночас за-

значив, що постановлена ним ухвала може бути оскарже-
на в апеляційному порядку. 

Натомість  слідчим  суддею  Ленінського  районного 
суду  м.  Полтави  відмовлено  в  задоволенні  клопотання, 
з  яким  звернувся  заступник начальника  слідчого  відділу 
лінійного  відділення  на  станції Полтава Управління Мі-
ністерства внутрішніх справ України Південної залізниці 
про надання дозволу на обшук фізичної особи для вияв-
лення  коштів,  отриманих  від  одержання  неправомірної 
вигоди,  речей  і  цінностей,  здобутих  злочинним шляхом, 
а також інших предметів і документів, що мають значення 
для  встановлення  істини  у  кримінальному  провадженні, 
на підставі того, що кримінальним процесуальним законо-
давством не передбачено постановлення ухвали про про-
ведення обшуку фізичної особи.

 Ухвалою  слідчого  судді  Заводського  районного  суду 
міста Запоріжжя встановлено, що клопотання не підлягає 
задоволенню, оскільки, звертаючись до суду, слідчий ке-
рувався нормами ст. 234 КПК, що регулює проведення об-
шуку житла чи іншого володіння особи, а не самої особи, 
порядок обшуку якої регулюється ст. 208 КПК [5].

Як  слушно  зазначила  з  цього  приводу  Л.Д.  Удалова: 
особистий обшук, на відміну від інших видів обшуку, має 
власну специфіку підстав і порядку проведення, що потріб-
но закріпити в окремій статті КПК України [6, с. 11–12].

У новому КПК України залишається неврегульованим 
порядок фізичного затримання та обшуку особи згідно з 
ч. 1 ст. 208 КПК України до внесення даних до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. Наприклад, якщо особа, 
побачивши працівника міліції, почала тікати. Після фізич-
ного затримання цієї особи необхідно провести  її обшук 
або огляд із метою знайдення та вилучення наркотичних 
засобів, зброї, що неможливо здійснити згідно з правила-
ми  ст.  ст.  223,  236 КПК України.  Врегулювати  питання, 
на думку С.М. Смокова, можна шляхом зазначення у ч. 3  
ст.  208  КПК  України  права,  при  фізичному  затриманні 
особи, згідно з ч. 1 згаданої статті, на її догляд без участі 
понятих, для вилучення зброї та  інших предметів якими 
можна завдати тілесних ушкоджень [7].

Особистий  обшук  як  слідчу  дію  потрібно  відрізняти 
від  однойменного  режимного  заходу,  який  здійснюється 
в  ізоляторі  тимчасового  тримання  та  слідчому  ізоляторі, 
і спрямований на забезпечення внутрішнього розпорядку 
в цих установах, а також від особистого огляду, який про-
водиться в межах провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення [8].

Отже, доцільно було б усунути вищезазначені прога-
лини в чинному КПК, та привести законодавство у відпо-
відність до вимог судової практики.
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Стаття присвячена висвітленню особливостей методики експертного дослідження почеркових обє’ктів, змісту специфічних прийомів 
і методів, що застосовуються для виділення, вивчення й оцінки ознак почерку, які дозволяють вирішувати відповідні експертні завдання 
в різних ситуаціях під час розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності.

Ключові слова: методика розслідування злочинів, криміналістичні експертизи, почеркознавча експертиза, технологія розслідуван-
ня, злочини у сфері господарської діяльності.

Статья посвящена освещению особенностей методики экспертного исследования почерковых объектов, содержанию специфиче-
ских приемов и методов, применяемых для выделения изучения и оценки признаков почерка, позволяющих решать соответствующие 
экспертные задачи в различных ситуациях при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: методика расследования преступлений, криминалистические экспертизы, почерковедческая экспертиза, техно-
логия расследования, преступления в сфере хозяйственной деятельности.

The article is devoted to highlighting the peculiarities of the methodology of expert study of handwriting objects, the content of specific tech-
niques and methods used to highlight the study and evaluation of handwriting features that allow solving the corresponding expert tasks in various 
situations when investigating crimes in the sphere of economic activity.

It is noted that the appointment of forensic examination must precede thorough investigation by the investigator of the investigation situation, 
while he must take into account not only the amount of information available about the circumstances of the crime, the procedural order of its 
appointment and the timing, but also certain tactical particularities regarding the order of obtaining samples for Expert research.

The production of forensic expertise is the prerogative of the expert and is carried out in the manner prescribed by the regulatory acts in 
accordance with the requirements, which are fixed in the special literature and should be conducted in accordance with the recommended meth-
ods. Ukazanne Guidelines instrumens Sharing nature oryentyrovan Study on objects definitely type and nots Specificity variety. Therefore, the 
expansion of the arsenal of research methods for model objects and their improvement remains relevant.

As part of the subject of the study, the author concludes that, in order to increase the objectivity and reliability of the conclusions of the judicial 
and handwriting expertise, it is necessary to unite all the stages of expert research, the level method of solving the corresponding expert problems 
in a separate type of objects, as well as the sample of the expert’s conclusion, is executed using this method.

Key words: мethods of crime investigation, forensic examinations, handwriting examination, investigation technology, crimes in sphere of 
economic activity.

Успіх  боротьби  зі  злочинністю  визначається  якістю 
розслідування  злочинів  і  судового  розгляду  криміналь-
них  справ.  Засобом  доведення  в  кримінальному  процесі 
є лише докази отримані з джерел, визначених криміналь-
ним  процесуальним  законодавством.  До  одного  з  таких 
джерел  доказів,  що  використовуються  для  встановлення 
істини, згідно з ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального 
кодексу (далі – КПК) України [1], належить висновок екс-
перта. Експертиза ж, водночас, є найбільш досконалою і 
відпрацьованою формою використання спеціальних знань 
під час розслідування злочинів. 

У процесі розслідування господарських злочинів най-
частіше виникає потреба у призначенні криміналістичної 
експертизи почерку та підписів. Так, основним завданням 
почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця ру-
кописного  тексту,  обмежених  за  обсягом  рукописних  за-
писів  й  підпису.  Цією  експертизою  вирішуються  також 
деякі  неідентифікаційні  завдання  [2]. Тому увагу  вчених 
привертають різні аспекти криміналістичного досліджен-
ня почерку. 

Методологічні засади використання здобутків природ-
ничих, суспільних  і технічних наук у кримінальному су-
дочинстві  України щодо  проблематики  почеркознавства, 
зазначені  в  кількох  кандидатських  дисертаціях,  а  саме: 
С.М. Вула, В.Г. Грузкової, Е.О. Івакіна, В.А. Іщенка, С.Г. Ка-
чуріна, Н.І. Клименко, Н.О. Комісарової, А.М. Компаній-
ця, Т.Ю. Копильченко, В.В. Липовського,  Г.Д. Маркової, 
З.С. Меленевської, І.М. Можара, С.І. Тихенка, А.М. Ткачу-
ка, Т.М. Федоренко, С.А. Ципенюк. Однак, роботи вчених 
не містять повного і розгорнутого викладу особливостей 
методики експертного дослідження об’єктів, не розкрива-

ють змісту специфічних прийомів  і методів, що застосо-
вуються для виділення, вивчення й оцінки ознак почерку, 
і дозволяють вирішувати відповідні експертні завдання в 
різних ситуаціях, зокрема, під час розслідування конкрет-
них видів (груп) злочинів. 

Наприклад,  значна  кількість  злочинів  у  господар-
ській сфері вчиняється з використанням підроблених до-
кументів  [3,  с.  136–141;  4,  с.  378–381].  Злочинцями час-
то використовуються технічно складні способи підробки 
документів  [5,  с.  96–98].  Як  речові  докази  все  частіше 
фігурують  документи  з  рукописними  реквізитами,  вико-
наними шляхом наслідування почерку іншої особи. Мож-
ливості  вирішення  судово-почеркознавчих  завдань щодо 
таких об’єктів досить обмежені і не відповідають потре-
бам  слідчої  практики. Викладені  обставини  вказують на 
необхідність  дослідження,  орієнтованого  на  практику, 
яка склалася щодо призначення, проведення й оцінки ре-
зультатів досліджень почерку в технології розслідування  
[6, с. 442–447; 7, с. 67–69; 8, с. 385–389] господарських зло-
чинів, передбачених базовими ст.ст. 199–233 Кримінально-
го  кодексу  (далі  – КК) України  [9]. Потрібний детальний 
розгляд порядку призначення  експертиз  для  вивчення не-
гативних  моментів,  які  перешкоджають  отриманню  до-
стовірних висновків експертних досліджень і підвищенню 
ефективності використання їхніх результатів у встановлен-
ні обставин вчинення господарських злочинів.

Зважаючи на положення  ст.ст.  242–245 КПК України 
щодо  порядку  призначення  експертизи  стосовно  госпо-
дарських  злочинів,  варто  підкреслити,  що  порядок  ви-
значається слідчою ситуацією на конкретному етапі роз-
слідування. У  спеціальній літературі  зустрічаються різні 
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погляди на  поняття  та  зміст  слідчих  ситуацій  [10,  с.  17;  
11, с. 58; 12, с. 70–75; 13, с. 24–26; 14, с. 3; 15, с. 17; 16].

Характер слідчої ситуації під час розслідування госпо-
дарських злочинів залежить від обсягу наявної у слідчо-
го інформації про ознаки злочину та причетних до нього 
осіб. Для перевірки обставин, що виникли в певній слід-
чій  ситуації,  необхідне планування,  яке має передбачати 
на  початковому  етапі  проведення  таких  заходів:  допиту 
свідків, вжиття заходів до розшуку і затримання злочинців 
у  максимально  короткі  терміни,  своєчасного  вилучення 
майна і призначення експертиз. Потрібно також спрогно-
зувати обсяг кожної почеркознавчої експертизи.

Більшість слідчих, призначаючи судово-почеркознавчу 
експертизу, ставлять перед експертом тільки питання про 
створення досліджуваного рукопису (рукописів) особою, 
від імені якої він оформлений, і не зважають на необхід-
ність дослідити умови, за яких складався рукопис. Для по-
передження таких ситуацій треба детально вибудовувати 
слідчі версії, що підлягають перевірці під час проведення 
почеркознавчої експертизи [10]. Насамперед, варто визна-
чити коло осіб, які будуть надавати допомогу слідчому в 
проведенні зазначеної слідчої дії, а також можливість ви-
користання у процесі проведення почеркознавчої експер-
тизи  методів,  які  можуть  знищеити  об’єкт  дослідження. 
Оскільки, відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України, під 
час проведення експертизи фахівець  зобов’язаний  забез-
печити збереження її об’єкта. 

Одночасно  з  провадженням  судово-почеркознавчої 
експертизи може виникнути необхідність у проведенні су-
дово-бухгалтерської експертизи, яка має бути призначена 
насамперед, оскільки вона потребує тривалого часу. 

За  цей  час  слідчий  зможе  не  тільки  відібрати  експе-
риментальні  зразки почерку осіб,  які  перевіряються,  а  й 
направити запити з цього приводу (ст. ст. 36, 40, 99, 290, 
КПК України [1]) до відповідних органів за місцем робо-
ти, навчання  і  т. п.. Також він може  звертатися,  за пого-
дженням  із прокурором, до слідчого судді з клопотання-
ми про застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження, проведення слідчих (розшукових) дій і не-
гласних слідчих (розшукових) дій для того, щоб отримати 
вільні та умовно вільні зразки почерку (п. 5 ч. 2 ст. 40; п. 
2 ч. 3 ст. 69; ч. 2 ст. 71; ч. 8 ст. 244; ч. 1 ст. 245 КПК Украї-
ни) [1]. Протилежна послідовність призначення експертиз 
менш ефективна з огляду на те, що на початковому етапі, 
перед  призначенням  почеркознавчої  експертизи  слідчий 
немає в необхідному обсязі ні вільних, ні експерименталь-
них зразків почерку [17, с. 16]. Порядок відібрання зразків 
із  речей  і  документів  встановлюється  згідно  з  положен-
нями  про  тимчасовий  доступ  до  речей  і  документів  (ст.  
ст. 160–166; ч. 2 ст. 245 КПК України).

Найчастіше  виконавцю  пропонується  описати  будь-
яку  подію  з  його  біографії,  завдяки  чому  досліджується 
перенесення  навичок  письма  на  смисловий  рівень,  що 
призводить до автоматичності,  виконання рухів  звичним 
способом. У разі  виявлення наслідування почерку  іншої 
особи цей метод малоефективний, тому що в таких зраз-
ках буквено-цифрові записи, які підлягають дослідженню, 
нерідко не відбиваються або проявляються в сполученнях, 
які не відображають усіх особливостей навичок особи, що 
перевіряється. Максимально ефективний прийом відбору 
експериментальних зразків запропонував П.В. Бондарен-
ко  [18].  Суть  даного  методу  полягає  в  отриманні  порів-
няльного матеріалу  в  будь-якої  особи,  яка  перевіряється 
за спеціально розробленим зразком тексту, що містить усі 
варіанти малих і великих літер абетки в різних поєднан-
нях, словосполученнях.

Під  час  отримання  зразків  почерку,  крім  застосуван-
ня  тактичних  прийомів,  описаних  у  науковій  літературі  
[19, с. 10–11; 20, с. 47–58; 21, с. 4; 22], необхідно дотри-
муватися певних додаткових вимог. Так, можна рекомен-
дувати слідчому в процесі підготовки до призначення по-
черкознавчої експертизи здійснювати збір відомостей, які 
характеризують  індивідуальні  особливості  людини,  що 
перевіряється. Попередньо вивчивши досліджуваний ру-
копис  і  зіставивши його  зі  зразками почерку ймовірного 
виконавця, фахівець  здатний  оцінити  ступінь  подібності 
та спланувати найбільш оптимальні умови відбору експе-
риментального матеріалу. 

Експериментальні зразки виконуються кожним з  імо-
вірних виконавців через певні проміжки часу, або в межах 
одного дня. Перед їх відбором слідчому необхідно встано-
вити психологічний контакт з виконавцем [23, с. 224–226; 
24, с. 188–189]. 

Отримання  зразків  у  будь-якому  разі  необхідно  роз-
починати з пропозиції особі, яка перевіряється, написати 
текст від руки в звичних для неї умовах. На кожному арку-
ші з експериментальними зразками почерку треба зазна-
чити час, спосіб і умови їх отримання1.

У прцесі експертизи може знадобитися допомога фахів-
ця для формулювання коректних за формою і змістом пи-
тань щодо об’єктів майбутнього дослідження (ст. 71 КПК 
України). Призначенню слідчим судової експертизи пере-
дує  проведення  ним  спеціальної  підготовки  [25,  с.  263].  
Cлідчому треба зважати на те, що судова експертиза при-
значається тільки за фактом внесення інформації до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) і після 
того, як будуть зібрані відповідні об’єкти й інші матеріа-
ли, потрібні для проведення експертного дослідження. Та-
кож не слід забувати, що перед експертом не можуть бути 
поставлені питання правового характеру.

Отже, призначенню судової експертизи має передува-
ти ретельне вивчення слідчим слідчої  ситуації,  водночас 
йому необхідно зважати не тільки на обсяг наявної інфор-
мації  про  обставини  вчиненого  злочину,  процесуальний 
порядок  її  призначення  та  терміни  проведення,  але  і  на 
певні тактичні особливості порядку отримання зразків для 
експертного дослідження. 

Безпосереднє провадження судової експертизи є пре-
рогативою експерта і здійснюється в порядку, встановле-
ному  нормативно-правовими  актами,  передусім,  КПК  і 
Законом України «Про судову експертизу» [26]. Варто зау-
важити, що виконання будь-якої експертизи здійснюється 
відповідно до вимог, закріплених у нормативно-правових 
актах, а також у спеціальній літературі та має здійснюва-
тися за рекомендованими методиками [27, с. 43]. 

Вченими-криміналістами  методика  судово-почеркоз-
навчої експертизи розуміється як «система методів, при-
йомів  і  технічних  засобів,  що  визначають  процедуру  та 
зміст вирішення задач судово-почеркознавчої експертизи» 
[28, с. 45; 2]. Зазначені методичні рекомендації мають за-
гальний  характер,  орієнтовані  на  дослідження  об’єктів 
певного типу (тексти, підписи)  і не беруть до уваги спе-
цифіку їхніх різновидів. Тому розширення арсеналу і вдо-
сконалення методик дослідження типових об’єктів  зали-
шаються актуальними. 

У  будь-якому  рукописі  для  визначення  варіаційності 
ознак необхідно ретельно проаналізувати всі однорідні за 
своїм характером рухи, якими відтворюються одноймен-
ні письмові знаки, встановити межі зміни шляхом підра-
хунку частоти появи виділених варіантів. Їхня кількість у 
кожному випадку наслідування, навіть за умови виконання 
одним імітатором, неоднакова. Мінливість співвідношен-

1 Під час призначення експертизи зразків почерку слідчому необхідно дотримуватися таких умов: 1) зразки почерку повинні бути сумісними; 2) вільні зразки по-
черку, що направляються на експертизу, повинні бути завірені в установленому порядку; 3) як зразки слід надавати кілька рукописів, з різним змістом і призначен-
ням, яких достатньо для визначення індивідуальних особливостей почерку особи, яка перевіряється; 4) у разі надання лише вільних зразків почерку ймовірного 
виконавця-імітатора, слід ретельно перевірити їх достовірність, належність конкретній людині.
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ня варіантів особливостей почерку в рукописі пов’язана з 
дією зовнішніх і внутрішніх чинників.

Перший  рівень  вирішення  завдань,  які  стоять  перед 
експертом,  полягає  в  ознайомленні  з  поданими  матері-
алами,  і  розпочинається  з  вивчення  фахівцем  підстав 
призначення  експертизи.  Експерт  визначає  клас  і  рід 
розв’язуваної задачі, висуває версії про умови виконання 
рукопису,  отримує  відомості  про  ймовірних  виконавців, 
з’ясовує суть питань, поставлених слідчим [2].

Трапляються  ситуації,  коли  питання  в  документі  про 
призначення  експертизи  сформульовані  некоректно  або 
неясно  з  криміналістичного  погляду.  Після  ознайомлен-
ня з питаннями експерт повинен провести огляд об’єктів, 
вивчити надані матеріали, які містять відомості про час і 
умови виконання рукопису, стан виконавця зразків і т. п. 

Етап первинного огляду рукопису експерт має розпо-
чинати з дослідження штрихів рукописних записів за до-
помогою оптичних приладів для виявлення ознак, харак-
терних для підробки почерку з використанням технічних 
засобів. У процесі  вивчення  та фіксації  зовнішнього  ви-
гляду наданих об’єктів експерту треба визначити і зафік-
сувати документально дані, які їх характеризують. 

Етап  попереднього  дослідження  документа  необхід-
ний для встановлення експертом наявності або відсутності 
в ньому ознак незвичних умов виконання. Аналіз і оцінка 
вираженості  цих  ознак  дозволяють  виключити  можли-
вість  їх випадкового походження і запропонувати версію 
про навмисну  зміну почерку. Перш за  все  експерт пови-
нен звернути увагу на діагностичні ознаки. На етапі по-
переднього вивчення загальних  і окремих ознак почерку 
експерт з’ясовує питання щодо встановлення придатності 
досліджуваних  рукописів  для  ідентифікації  виконавця. 
Достатність кількості та придатність зразків визначаються 
експертом під час їх дослідження [2]. 

Якщо при первинному огляді документа з’ясовується, 
що рукописи непридатні для ідентифікації особи, експерт 
повідомляє ініціатора призначення експертизи про немож-
ливість її проведення (п. 2 ч. 3 ст. 69 КПК України). Якщо 
задоволено  клопотання  про  залучення  експерта,  слідчий 
суддя, у разі необхідності, має право за клопотанням осо-
би, що  звернулася  з  проханням  про  залучення  експерта, 
вирішити питання про отримання зразків для експертизи 
відповідно  до  положень  ст.  245 КПК  (  ч.  8  ст.  244 КПК 
України).

У разі встановлення експертом придатності рукописів 
для ідентифікації їхнього виконавця проводиться попере-
дній аналіз порівняльного матеріалу. На цьому етапі екс-
перт  повинен  визначити  якість  і  порівнюваність  зразків 
почерку  ймовірного  виконавця  та  досліджуваного  руко-
пису, а також встановити їхню однотипність або різноха-
рактерність.  Як  порівняльний матеріал  експерту можуть 
бути  надані  зразки  почерків:  а)  особи,  яку  наслідували;  
б) ймовірного виконавця; в) обох названих осіб.

Незалежно від того, які з означених зразків надійшли 
на експертизу, крім підготовки матеріалів експертові необ-
хідно виконати такі дії. 

По-перше, експерту слід зробити запит щодо відомос-
тей про особу ймовірного виконавця, якщо такі не нада-
ні  слідчим  [17,  с. 12–14]. Особливо ретельно есперт має 
підходити до оцінки порівняльного матеріалу в разі над-
ходження  на  експертизу  тільки  вільних  зразків  почерку, 
тому що в експертній практиці трапляються ситуації, коли 
як зразки надходять документи, виконані іншими особами 
[19, с. 17]. Якщо експерт отримав достатню кількість віль-
них зразків різних виконавців, доцільно скористатися при-
йомами  їхньої  систематизації,  описаними  в  спеціальній 
літературі [29, с. 201; 30, с. 32; 22, с. 43–60; 31, с. 304–306].

По-друге,  експерту  слід  додатково  запросити  порів-
няльні  за  складом  з  досліджуваними  об’єктами  зразки, 
виконані в незвичних умовах – у максимально швидкому 
і повільному темпі,  стоячи,  з  використанням незвичного 
приладдя  для  письма. Після  вивчення  кількості  й  якості 
наданих  зразків  почерку  проводиться  попереднє  порів-
няння  його  ознак.  Під  час  зіставлення  загальних  ознак 
експерт  повинен  виявити  наявність  у  досліджуваному 
рукописі фрагментів,  виконаних швидкими та  зв’язними 
рухами, із загальною низькою або середньою зв’язаністю, 
і  саме за цим критерієм провести вивчення таких ознак. 
У разі високого ступеня збігу загальних ознак почерку в 
досліджуваному документі та наданих зразках, особлива 
увага  приділяється  вивченню  ознак,  які  характеризують 
просторову орієнтацію рухів, оскільки вони меншою мі-
рою зазнають змін під час навмисної зміни почерку.

Під час попереднього порівняння окремих ознак екс-
перт має співвідносити в досліджуваних об’єктах окремі 
групи таких особливостей. Також, у досліджуваних руко-
писах експерт може виявити закономірні, природні відмін-
ності  ознак,  що  пояснюється  перенесенням  виконавцем 
до  почеркових  об’єктів,  підробленого  рукопису  власних 
ознак почерку, які невластиві тому почерку, який підробля-
ють; штучні ознаки різняться тим, що спричинені транс-
формацією навички письма [22, с. 43–60; 31, с. 304–306].  
Отже,  на  початковому  етапі  формування  внутрішнього 
переконання експерта здійснюється за допомогою якісної 
оцінки ознак, поєднаних у сукупність, а також повного та 
достовірного  пояснення  виявлених  у  межах  конкретної 
експертної ситуації збіжностей і відмінностей. 

Остаточна ж оцінка сукупності ознак проводиться на 
базі  конкретного  прояву  властивості  почерку  у  зразках 
імовірного  виконавця  з  урахуванням  ступеня  сформова-
ності почерку, складності рухів, їхньої стійкості в різних 
за  своїм цільовим призначенням  і  походженням  зразках. 
Попереднє вивчення ступеня і характеру прояву цих груп 
ознак  у  порівнюваних  об’єктах  дозволяє  висунути  екс-
пертні версії, що підлягають перевірці на наступних ста-
діях дослідження. 

Під  час  виявлення  експертом  у  рукописному  тексті 
значної кількості закономірних (природних) ознак, які збі-
гаються, з одночасним виявленням ознак незвичного ви-
конання,  а  також окремих штучних ознак, що різняться, 
перш  за  все  потрібно  перевірити  версію  про  виконання 
рукописів за незвичайних обставин, не пов’язаних  із на-
вмисною зміною почерку2.

Встановлення експертом під час попереднього вивчен-
ня рукопису великої кількості природних  і штучних від-
мінностей з одночасним виявленням штучних збігів ознак 
передбачає  висунення  як  основної  версії  про  виконання 
рукопису  з  наслідуванням, що  проведено  після  коротко-
го попереднього тренування. У такому разі невелика кіль-
кість  природних  ознак, що  збігаються,  у  досліджуваних 
рукописах і зразках почерку особи, від імені якої він зро-
блений, вказує на те, що у виконавця власний почерк має 
конструктивну будову, відмінну від будови почерку іміто-
ваного суб’єкта, або наслідувач, який зробив рукопис, має 
низькі здібності до підробки почерку.

Заключним етапом першого рівня вирішення постав-
леного  перед  експертом  завдання  є  складання  плану  до-
слідження, під час якого експерт має визначити: порядок 
вивчення графічних ознак у досліджуваному рукописі та 
зразках  почерку,  послідовність  їх  порівняння;  способи 
фіксації  загальних  і  окремих  ознак  почерку;  перелік  об-
ставин,  виявлених  у  процесі  попереднього  дослідження, 
що потребують перевірки на подальших етапах; терміни 
завершення окремих етапів.

2 Для перевірки цієї версії експерту необхідно запросити додаткові вільні зразки почерку, які мають містити поєднання знаків, що рідко зустрічаються в письмовій 
практиці. Крім цього, потрібно отримати експериментальні зразки почерку, виконані під впливом збиваючих факторів, а також запросити відомості про наявні або 
перенесені захворювання особою, яка перевіряється, що могли також викликати розлад, зміну почерку.
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Другий рівень містить такі етапи: визначення умов ви-
конання  досліджуваного  об’єкта;  вивчення  й  порівняння 
загальних  і  окремих  ознак;  заключна  оцінка  результатів 
дослідження.  Ступінь  вираженості  та  загальна  кількість 
змінних ознак, своєрідність прояву кожної ознаки і специ-
фічність їх комплексу дозволяють встановити наявність або 
відсутність факту навмисної зміни почерку через насліду-
вання почерку іншої особи з різним ступенем імовірності.

Комплекс  ознак  незвичного  виконання  виявляється  в 
рукописах,  виконаних  із  наслідуванням,  завдяки  таким 
ознакам:  кутастість  в  округлих  елементах  повторюється 
незграбно; нестійке розміщення точок початку, закінчен-
ня  і перетину рухів, що повторюють тупий початок  і  за-
кінчення штрихів; необґрунтовані зупинки приладдя для 
записів; ознаки замальовування або обведення.

На  етапі  дослідження  загальних  ознак  почерку  екс-
пертом вивчаються такі групи: ознаки, які характеризують 
ступінь і характер сформованості письмово-рухових нави-
чок; відображають структуру рухів за їхнью траєкторієюї;  
відбивають  просторову  орієнтацію  фрагментів  руко-
пису  та  рухів,  якими  вони  виконуються  [32,  с.  184–240;  
33, с. 74–79].

Експертові, перед виявленням ознак у зразках, потріб-
но визначити алгоритм істотних для ідентифікації особли-
востей почерку. Після вивчення загальних характеристик 
почерку в  досліджуваному об’єкті  проводиться  система-
тизація почерків осіб, які перевіряються, групування яких 
допоможе  експерту  виключити  окремих  осіб  із  переліку 
імовірних  виконавців.  За  наявності  в  експерта  багатьох 
зразків  почерку  особи,  яка  перевіряється,  виконаних  за 
різних умов, необхідно скласти таблицю та відобразити в 
ній варіанти прояву загальних ознак почерку в кожній гру-
пі отриманих зразків. Після роздільного вивчення загаль-
них ознак почерку,  виявлених у досліджуваних об’єктах 
та  порівняльних  матеріалах,  проводиться  їх  зіставлення 
між собою. У процесі порівняння експерт бере до уваги те, 
наскільки часто  зустрічаються  ознаки  в  почерках  різних 
осіб, їхню стійкість і характер прояву.

Аналогічним  чином  проводиться  дослідження  окре-
мих ознак почерку3. 

Процес  зіставлення  ознак  експерт  розпочинає  з  по-
рівняння об’єкта дослідження зі зразками почерку особи, 
від імені якої виконано рукопис. Встановлює відмінності 
в  кількості, що необхідна для категоричного висновку,  а 
також схожість загальних і окремих ознак, які належать до 
тих, що часто зустрічаються та поширені в почерках різ-
них осіб, і у висновку не відображаються. Потім експерт 
порівнює  виділені  в  процесі  роздільного  дослідження 
ознаки рукописів із ознаками в зразках почерку ймовірно-
го виконавця. Порівняння проводиться шляхом зіставлен-
ня та,  іноді, через накладення тих елементів  і сполучень 
елементів букв, що майже повністю перенесені імітатором 
зі свого почерку до рукопису, зробленому з наслідуванням.

У разі виявлення відмінних ознак, експерт формулює 
категоричний висновок про виключення  з  числа ймовір-
них виконавців особи, яка перевіряється. Якщо під час по-
рівняння доведений повний збіг ознак, а виявлені розбіж-
ності є результатом навмисної зміни почерку, пов’язаної з 
наслідуванням почерку іншої особи, то експерт робить ка-
тегоричний позитивний висновок про виконання рукопи-
су з наслідуванням почерку іншої особи. Кількість ознак, 
що збігаються, покладених в основу цього висновку, ви-
значається кожного разу окремо.

Якщо  поряд  з  виявленими  ознаками,  що  збігаються, 
експерт знаходить відмінності, які не залежать від навмис-
ної зміни почерку, він докладно описує їх у висновку з по-
ясненням  причин  такого  прояву.  Результати  порівняння 
ознак викладаються у висновку за загальними правилами 
виконання  почеркознавчої  експертизи:  під  час  вивчення 
особливостей почерку в межах однойменної букви, варі-
анти буквених зображень обираються в тій же послідов-
ності, в якій вони зустрічаються в досліджуваному руко-
писі [34]. 

Розробка  ознак  складається  за  всіма  літерами.  Якщо 
висновок  експерта  ілюструється,  то  формування  тексто-
вої частини проводиться ним завжди після підготовленої 
фототаблиці, розмітки та нумерації ознак. Завершальною 
стадією експертного дослідження є узагальнення резуль-
татів і формулювання висновків [27, с. 436]. 

Оцінюючи  ознаки  почерку,  що  збігаються,  експерту 
необхідно визначити: 1) чи є виявлені ознаки поширеними 
або рідко зустрічаються, чи можливо їх пояснити схожіс-
тю почерків різних осіб; 2) стійкість виявлених ознак. 

Під час оцінки ознак, що різняться, експерту необхід-
но виявити: 1) чи зумовлені відмінності таких ознак тим, 
що експерту надано не достатню кількість порівняльних 
матеріалів або ж зразки насправді зроблені  іншими варі-
антами почерку, не такими, як у досліджуваному рукопи-
сі; 2) відмінності ознак стійкі чи випадкові; можуть вони 
бути пояснені результатом змін, що сталися через природ-
ні причини, чи це наслідок маскування навичок письма в 
досліджуваному рукописі або зразках; 3) чи є відмінності 
в ознаках наслідком того, що досліджуваний рукопис ви-
конано  з  навмисним  перекручуванням,  зміною  почерку, 
шляхом наслідування почерку іншої особи.

За вищенаведеними критеріями експерт може зробити 
такі висновки: 1) категоричний негативний висновок про 
виконання рукопису не тією особою, від імені якої він на-
писаний; 2) категоричний позитивний висновок про вста-
новлення факту наслідування й ідентифікації імітатора.

Отже, для гарантування об’єктивності та достовірнос-
ті  висновків  судово-почеркознавчої  експертизи  потрібна 
об’єднуюча  всі  стадії  експертного  дослідження  рівнева 
методика вирішення відповідних експертних  задач щодо 
окремого виду об’єктів, а також зразок висновку експерта, 
виконаний за такою методикою. 
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У статті розглядаються законодавчі підстави відновлення зупиненого кримінального провадження. Доведено, що зупинення кри-
мінального провадження та його подальше відновлення – не є стадією кримінального провадження. На основі аналізу теоретичних 
положень і особливостей слідчої та судової практики розглянуто основні аспекти прийняття рішень про відновлення кримінального про-
вадження, яке було зупинено. Водночас вирішено проблемне питання того, чи зобов’язаний слідчий, прокурор приймати постанову про 
відновлення кримінального провадження за наслідками скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового розслідування, 
чи таким процесуальним рішенням, яке відновлює кримінальне провадження, слід вважати ухвалу слідчого судді по факту розгляду 
скарги на рішення, дії, чи бездіяльність слідчого. 

Ключові слова: відновлення кримінального провадження, зупинення кримінального провадження, постанова про відновлення кри-
мінального провадження, досудове розслідування, судовий розгляд, стадія, етап.

В статье рассматриваются законодательные основания возобновления приостановленного уголовного производства. Доказано, что 
приостановление уголовного производства и его последующее возобновление – не является стадией уголовного производства. На ос-
нове анализа теоретических положений и особенностей следственной и судебной практики рассмотрены основные аспекты принятия 
решений о возобновлении уголовного производства, которое было приостановлено. В то же время решен проблемный вопрос о том, 
обязан ли следователь, прокурор принимать решение о возобновлении уголовного производства по результатам отмены следственным 
судьей постановления о приостановлении предварительного расследования, или таким процессуальным решением, которое восста-
навливает уголовное производство, следует считать постановление следственного судьи по факту рассмотрения жалобы на решение, 
действия или бездействие следователя.

Ключевые слова: возобновление уголовного производства, остановка уголовного производства, постановление о восстановлении 
уголовного производства, досудебное расследование, судебное разбирательство, стадия, этап.

The article deals with the legal grounds for restoration of suspended criminal proceedings. It is proved that stopping of criminal proceedings 
and their subsequent restoration is not a stage of criminal proceedings. On the basis of the analysis of the theoretical positions and features of 
investigative and judicial practice, the main aspects of decision-making on restoration of criminal proceedings, which was stopped, are consid-
ered. At the same time, the question was resolved whether the investigator, the prosecutor must take a decision to resume criminal proceedings 
following the consequences of the decision by the investigating judge to suspend the pre-trial investigation, whether such a procedural decision 
restoring criminal proceedings should be considered a decision of the investigating judge on the consideration of the complaint on decision, action 
or inaction of the investigator.

As a result of the research, author’s definitions of «stopping and restoring criminal proceedings», «restoration of suspended criminal pro-
ceedings as a subinstitute», «restoration of suspended criminal proceedings, as an act of procedural and legal activity of a court, an investigator 
and/or a public prosecutor» are proposed.

Key words: court proceedings, preparatory proceedings, suspension of court proceedings, evasion of trial and court, special conditions  
of stay.

На  сьогоднішній  день  відомо,  що  у  кримінальному 
провадженні  можуть  виникати  обставини,  за  яких  досу-
дове розслідування та судове провадження не може здій-
снюватися у звичайному режимі, та виникає процесуальна 
потреба  його  зупинити.  Усунувши  ці  обставини,  органи 
досудового  розслідування  та  суд  зобов’язані  його  відно-
вити. 

Статтею 29 Конституції України проголошено, що кож-
на людина має право на свободу та особисту недоторка-
ність. У Міжнародному пакті про громадянські і політичні 
права від 16 грудня 1966 р. закріплено: «кожен має право …  
бути  судженим  без  невиправданої  затримки»  (п.  «с»  
ч. 3 ст. 14), а також «... право на судовий розгляд протягом 
розумного строку ... » (ст. 9) [1]. Слідує, що період такої 
«затримки» необхідний для обґрунтування кримінального 
обвинувачення, має відповідати вимозі «розумності» [2]. 
В іншому випадку, як правильно зауважує В. В. Навроць-
ка,  затримання  особи  на  невизначений  строк  не  може 
розглядатися  як  допустиме  обмеження  прав  кожного  на 
свободу та особисту недоторканість [3, с. 287]. Тому зупи-
нене кримінальне провадження має бути відновлено, що 
сприяє усуненню не тільки невиправданого використання 
встановленого законом часу кримінального провадження, 
а й максимальному наближенню до вирішення справи по 
суті судом.

Сьогодні у теорії кримінального процесу інститут від-
новлення кримінального провадження є предметом широ-
кого дослідження ряду науковців та становить самостій-
ний  кримінально-процесуальний  інститут,  який  містить 
два субінститути: 1) відновлення раніше закритого кримі-
нального провадження; 2) відновлення раніше зупиненого 
кримінального провадження. Водночас В. В. Солодовник 
зауважує, що даний субінститут застосовується не тільки 
на стадії досудового розслідування [4, с. 20]. 

У  загальній  теорії  права,  окрім  юридичного  понят-
тя  «правовий  інститут»  існує  й  поняття  «субінститут». 
З огляду на це, О. С. Адамова зазначає, що відновлення зу-
пиненого провадження можна вважати і міжгалузевим су-
бінститутом, який має формальний вияв у впорядкованій 
сукупності  відособлених правових норм кількох  галузей 
права, що регулюють однорідні за своїм змістом суспільні 
відносини [6, с. 12]. Зокрема, норми статей 204 ЦПК Укра-
їни,  156 КАС України,  79  ГПК України  регулюють  пра-
вовідносини відновлення зупиненого провадження, що є 
подібними за процесуально-правовою суттю та змістом. 

Натомість А. В. Кочетова, І. С. Кривонос вважають, що 
відновлення зупиненого кримінального провадження не є 
самостійним кримінально-правовим інститутом. Зокрема, 
на їх думку, норми, які регулюють відновлення досудово-
го  розслідування,  –  це  невід’ємна  частина  інституту  зу-



166

№ 4/2017
♦

пинення, адже існування норм, які регулюють зупинення 
розслідування, неможливе без врегулювання підстав для 
його відновлення [7, с. 74], а також неможливо досягнути 
завдань розглянутого інституту та реалізації кримінально-
процесуальних завдань в цілому [8, с. 34].

Підтримуємо позицію О. Н. Скоромохова, В. В. Соло-
довника  [9,  с. 20] та В. В. Рябчикова  [10, с. 11-12] щодо 
того, що відновлення кримінального провадження є само-
стійним  кримінально-процесуальним  інститутом.  Адже 
беззаперечно, що «для інституту, як і для галузі, характер-
на  внутрішня  відокремленість  юридичних  норм  і  само-
стійність їх формулювання заснована на єдності правових 
принципів, … інститут права входить до певної галузі … 
відмінність інституту від галузі укладається в тому, що ін-
ститут регулює не всю сукупність відповідних суспільних 
відносин, а лише різні сторони, особливості однотипних 
суспільних відносин» [5, с. 258]. 

Одразу слід відзначити, що діяльність слідчого, проку-
рора та суду щодо відновлення зупиненого кримінального 
провадження можна  вважати й  актом процесуально-пра-
вової їх діяльності, що має зовнішню форму матеріально-
го виразу – прийняття постанови про відновлення зупине-
ного кримінального провадження та, на наш погляд, може 
вважатися ознакою відновлення зупиненого кримінально-
го провадження.

В.  В.  Рябчиков  розглядає  інститут  зупинення  та  від-
новлення  кримінального  провадження  як  факультативну 
стадію  [10,  с.  11].  По-перше,  зупинення  кримінального 
провадження та його подальше відновлення – не є стадією 
кримінального провадження. З цього приводу відзначимо, 
що у теорії кримінального процесу провідні науковці, зо-
крема, В. В. Гончаренко, В. Т. Нор [11, с. 26] та Л. М. Ло-
бойко [12], не розглядають зупинення та відновлення кри-
мінального провадження як стадію.

У спеціалізованій юридичній літературі існує поділ ста-
дії кримінального провадження на певні етапи [13, с. 118]. 
Останні є відносно самостійними елементами стадії кри-
мінального процесу  [12,  с.  11], що  залежить  від  завдань 
цієї стадії і процесуальної форми руху кримінального про-
вадження, яка зумовлюється можливими процесуальними 
діями та рішеннями у тій чи іншій його частині [13, с. 118]. 
До речі,  деякі науковці поділяють процес не на  стадії,  а 
на правозастосовні цикли, що завершуються прийняттям 
певного правозастосовного акта [14, с. 44].

По-друге,  щодо  визначення  даного  етапу  факуль-
тативним  теж  виникають  певні  суперечності.  Зокрема, 
значення  слова «факультативний» у мовознавстві  тлума-
читься  як  «який  відвідують  або  вивчають  за  бажанням, 
необов’язковий» [15, с. 554]. Разом з цим, обов’язковими 
є ті рішення, які ухвалюються за наявності для цього під-
став завжди з додержанням безумовної вимоги законодав-
ця [16, с. 149]. Альтернативою зупинення провадження у 
кримінальній справі може слугувати інститут заочного (за 
відсутності підсудного) розгляду кримінальних справ [18].

Проаналізувавши  норми  інституту  зупинення  та  від-
новлення  кримінального  провадження,  слід  констатува-
ти,  що  законодавець  не  закріпив  безумовної  вимоги  зу-
пинення  кримінального  провадження,  а  тому  це  певною 
мірою  залежність  від  процесуальної  діяльності  та  при-
йнятих рішень слідчого, прокурора. На нашу думку, слід-
чий  зобов’язаний  зупинити  досудове  розслідування  за 
наявності достатніх доказів для цього,  задля збереження  
його строків та виконання завдань кримінального прова-
дження.

Водночас  на  стадії  судового  розгляду  законодавець 
впевнено вказує, що суд  зупиняє  судове провадження та 
відновлює з моменту ліквідації відповідних перешкод, що 
закріпленні як підстави у ст. 335 КПК України. А відтак, 
безумовна  вимога  буде  тоді,  коли  виникли  обґрунтовані 
доказами підстави та умови для зупинення кримінального 
провадження. Отже факультативність даного етапу є від-

носною, що у мовознавстві означає «який установлюєть-
ся, визначається в порівнянні, у зіставленні з чим-небудь 
іншим» [20, с. 612].

Деякі науковці  виділяють як ознаку  той факт, що  зу-
пинення проведення слідчих дій закінчується винесенням 
постанови про його відновлення, з чим варто погодитись, 
і  характеризується  зміною методів  роботи  слідчого  [21]. 
Методи  роботи  слідчого  окреслюють  криміналістичну 
методику його діяльності та залежність від слідчої ситу-
ації, яка є явищем динамічним і тому вимагає її постійно-
го аналізу і коректування версій і завдань, що ставляться  
[22, с. 964].

Отже для формулювання дефініції «відновлення зупи-
неного  кримінального  провадження»  доцільно  виділити 
ознаки цього явища, тому вважаємо за доцільне порівняти 
його із зупиненням кримінального провадження. 

Відновлення  кримінального  провадження,  на  відмі-
ну від  зупинення,  здійснюється у випадку усунення під-
став, що обумовлювали зупинення кримінального прова-
дження або ж необхідності провести додаткові слідчі дії  
[9, с. 20]. Так, у ч. 1 ст. 282 КПК України вказано, що зупи-
нене досудове розслідування відновлюється, якщо підста-
ви для його зупинення перестали існувати (підозрюваний 
видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено 
проведення  процесуальних  дій  у  межах  міжнародного 
співробітництва)  та  у  разі  потреби  проведення  слідчих 
(розшукових) чи інших процесуальних дій [19], а також у 
разі скасування слідчим суддею постанови про зупинення 
досудового розслідування (ч. 2 ст. 282 КПК України) [19].

Слід  зазначити,  що  підставою  для  відновлення  до-
судового  розслідування  є  не  видужання  підозрювано-
го,  а  й  таке  покращення  стану  його  здоров’я,  яке  забез-
печує  можливість  брати  участь  у  процесуальних  діях  
[23, с. 139], причому незалежно від наявності в нього лист-
ка тимчасової непрацездатності [7, с. 79]. З цього приводу 
Є. В. Расчотнов зауважив: «…підозрюваний, що фактично 
вже має можливість  брати  участь  у  процесуальних діях, 
може, зловживаючи поняттям «видужання», ухилятися від 
проведення за його участю процесуальних дій, отримав-
ши медичний документ про покращення здоров’я, але не 
про видужання» [23, с. 139]. Зокрема, з положень п. 3 ч. 2 
ст. 242 та ст. 509 КПК України випливає, що для одержан-
ня  додаткових  даних  про  характер  та  тяжкість  захворю-
вання,  а  також для  з’ясування можливості  участі  даного 
суб’єкта  під  час  кримінального  провадження,  необхідно 
призначити  судово-психіатричну  експертизу  [24,  с.  183]. 
Водночас слід звернути увагу на те, що проведення судо-
во-психіатричної експертизи не завжди дає змогу отрима-
ти однозначні відповіді на поставлені питання, оформлені 
у  вигляді  категоричного,  об’єктивного,  обґрунтованого 
висновку [25, с. 296], тому однозначно відповідне питання 
не може бути вирішене слідчим, прокурором самостійно. 
В такому випадку, слідчий, прокурор, а у в ході судового 
розгляду, суд, оцінюючи докази, володіє повноваженнями 
доручати  проведення  повторних,  додаткових,  комісійних 
та комплексних психіатричних експертиз з метою спрос-
тування або підтвердження сумнівів [25, с. 297].

З огляду на це, доцільно запропонувати внести допо-
внення до ст. 282 КПК України такого змісту: «…зупинене 
кримінальне  провадження  в  разі  психічного  або  іншого 
тяжкого  захворювання  обвинуваченого  має  бути  віднов-
лено негайно після проведення судово-психіатричної екс-
пертизи, яка засвідчує, що обвинувачений одужав та здат-
ний брати участь у процесуальних діях».

Також у юридичній літературі зазначається, що неви-
значеними є момент установлення місцезнаходження під-
озрюваного,  а  також форма  процесуального  закріплення 
його як факту [23, с. 139]. Слід погодитись з твердженням, 
що моментом відновлення провадження необхідно вважа-
ти отримання слідчим інформації про місце знаходження 
розшукуваного  підозрюваного  або  обвинуваченого  або 
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про його фактичне затримання [26], як гарантії його учас-
ті  у  кримінальному  провадженні  [27].  З  цього  приводу 
Є. В. Расчотнов відзначив, що за цих обставин може бути 
складено  процесуальний  документ,  у  якому  зафіксова-
но  таке  виявлення  та  затримання,  та,  водночас,  доречно 
відзначає  дослідник,  факти  виявлення  та  затримання  в 
певних  випадках  слід  розмежовувати,  оскільки  підозрю-
ваного може бути виявлено в місцях позбавлення волі чи 
у важкому стані в лікарні, що унеможливлює його одно-
часне затримання  [23,  с. 139]. Тож про факт  завершення 
розшуку необхідно зазначити в матеріалах кримінального 
провадження з метою фіксування встановлення місцезна-
ходження розшукуваного та припинення діяльності відпо-
відних підрозділів з розшуку цієї особи [27].

Щодо  відновлення  зупиненого  досудового  розсліду-
вання з підстави, завершення проведення процесуальних 
дій у межах міжнародного співробітництва, то В. В. Топ-
чій та  І.  І. Йовенко зазначають, що зупинення досудово-
го  розслідування,  за  п.  2  ч.  1  ст.  280 КПК України,  при 
встановленні особи в іншій країні досудове розслідування 
автоматично підлягає відновленню, що ускладнює процес 
збереження строку [28, с. 112]. Проте, на думку Є. В. Рас-
чотнова,  цим  моментом  можна  вважати  отримання  впо-
вноваженим  (центральним)  органом  України  матеріалів 
виконання міжнародного запиту [23, с. 140]. Міжнародне 
співробітництво  між  Україною  та  іноземною  державою 
здійснюється  на  засадах  взаємної  поінформованості  про 
хід дій у виконанні міжнародних запитів [29]. Разом з цим, 
якщо між сторонами немає будь-яких укладених догово-
рів, то вважаємо, що слід керуватись загальновизнаними 
принципами міжнародного права, нормами внутрішнього 
законодавства [30, с. 12].

Зокрема,  правильною  є  позиція  Апеляційного  суду 
Одеської області, висвітлена в ухвалі від 22 грудня 2016 р. 
по справі № 11-сс/785/1850/16 про те, що якщо на даний 
час не існує будь-яких нормативно-правових актів з при-
воду міжнародного  співробітництва  та міжнародної пра-
вової  допомоги,  то  міжнародне  співробітництво  під  час 
кримінального  провадження  між  країнами  реалізується 
на бездоговірній основі, в порядку, передбаченому ст. 554 
КПК України, тобто на підставі запиту іншої держави на 
засадах взаємності [31]. 

Разом  з  цим,  про  прийняття  компетентним  органом 
іноземної держави рішення про видачу особи в Україну чи 
про відмову в цьому має бути повідомлено Центральний 
орган України, з огляду на що зупинене кримінальне про-
вадження відновлюється. Слід звернути увагу, що в цьому 
випадку  можливе  й  передчасне  відновлення  зупиненого 
досудового розслідування, що призводить до втрати про-
цесуальних строків, адже найчастіше відповідь на клопо-
тання у кримінальній справі надходить через невиправда-
но тривалий час [32, с. 87].

Як відзначає О. Н. Скоромохов, відновлення зупинено-
го кримінального провадження не являється чисто техніч-
ним моментом [17, с. 259]. Так, дійсно втрачається зв’язок 
у вимірі площини систем підстав зупинення та площини 
систем  відновлення  зупиненого  провадження,  які  з  ло-
гічних міркувань повинні слідувати одна одній. Проте,  з 
іншого боку,  законодавець  у  ч.  1  ст.  297-4 КПК України 
встановив  умову,  що  слідчий  суддя  відмовляє  у  задово-
ленні клопотання про здійснення спеціального досудово-
го розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що 
підозрюваний переховується від органів слідства та суду 
з  метою  ухилення  від  кримінальної  відповідальності  та 
перебуває за межами України [19]. З цієї норми випливає 
умова,  яка  цілком  відповідає  суті  підстави  відновлення 
зупиненого кримінального провадження у зв’язку зі вста-
новленням місцезнаходження підозрюваного. 

До речі, ч. 2 ст. 282 КПК України встановлює як під-
ставу  відновлення  досудового  розслідування  скасування 
слідчим  суддею  постанови  про  зупинення  досудового 

розслідування  [19], яка характерна для субінституту від-
новлення зупиненого провадження. Це тільки вкотре до-
водить самостійність відновлення зупиненого проваджен-
ня як інституту відновлення кримінального провадження. 
Наявність цієї підстави залежить від результату розгляду 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи проку-
рора слідчим суддею. 

При  цьому  парадоксальною  є  практика  судів  щодо 
того, чи зобов’язаний слідчий, прокурор прийняти поста-
нову про відновлення кримінального провадження за на-
слідками скасування слідчим суддею постанови про зупи-
нення досудового розслідування, чи таким процесуальним 
рішенням, яке відновлює кримінальне провадження, слід 
вважати ухвалу слідчого судді по факту розгляду скарги 
на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та, як 
наслідок, прийняття інших процесуальних рішень. До при-
кладу, в ухвалі  Івано-Франківського міського суду Івано- 
Франківської  області  від  16  вересня  2016  р.  у  Справі  
№  344/11408/16-к  слідчий  суддя  виклав  таку  однознач-
ну позицію: «…відповідно до ч. 2  ст. 307 КПК України, 
ухвала  слідчого  судді  за  результатами  розгляду  скарги 
на  рішення,  дії  чи бездіяльність під  час  досудового роз-
слідування  може  бути  про:  1)  скасування  рішення  слід-
чого  чи  прокурора;  2)  зобов’язання  припинити  дію;  3) 
зобов’язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні 
скарги, постановив: зобов’язати слідчого СВ Івано-Фран-
ківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській об-
ласті лейтенанта поліції Какапич Р. В. прийняти рішення 
про  відновлення  досудового  розслідування  у  криміналь-
ному провадженні № 12013090010002992 у відповідності 
до вимог ст. 282 КПК України» [33]. 

Аналогічно  ухвалою  Березанського  районного  суду 
Миколаївської області у справі № 469/730/16-к від 19 лип-
ня 2016 р. постановлено: «Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 282 КПК 
України, зупинене досудове розслідування відновлюється 
постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його 
зупинення перестали існувати, та у разі скасування слід-
чим суддею постанови про зупинення досудового розслі-
дування.  До  повноважень  слідчого  судді  не  відноситься 
прийняття рішень про  відновлення досудового розсліду-
вання,  а  тому вимоги ОСОБА_1 у даній частині  задово-
ленню не підлягають» [34]. 

Утім, слідчі судді під час задоволенні скарг на рішен-
ня,  дії  чи  бездіяльність  слідчого,  прокурора,  звертають 
увагу  на  той  факт,  що  скасування  ними  постанови  про 
зупинення  досудового  розслідування  відновлює  кримі-
нальне  провадження  на  досудовому  розслідуванні  з  мо-
менту коли рішення набрало законної сили. Так, ухвалою 
Печерського  районного  суду  міста  Києва  від  15  липня 
2016 р. слідчий суддя постановив: «…вимоги скарги про 
зобов’язання слідчого відновити досудове розслідування 
у  кримінальному  провадженні  задоволенню  не  підляга-
ють, оскільки внаслідок скасування постанови про зупи-
нення кримінального провадження слідчим суддею з дати 
набрання  судовим  рішенням  законної  сили  кримінальне 
провадження є фактично відновленим в силу ухваленого 
судового рішення і прийняття слідчим процесуальних рі-
шень щодо його відновлення не потребує» [35]. Вбачаєть-
ся, що  відповідна  позиція  слідчого  судді  узгоджується  з 
положенням ч.  2  ст.  282 КПК України,  в  якій  зазначено, 
що зупинене досудове розслідування відновлюється у разі 
скасування слідчим суддею постанови про зупинення до-
судового розслідування. Звідси слідує, що слідчий, проку-
рор зобов’язаний лише внести відомості про відновлення 
досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (ч. 3 ст. 282 КПК України). 

Також  вважаємо  помилковою  позицію  судів  про 
обов’язок  слідчого,  прокурора  прийняти  постанову  про 
відновлення зупиненого досудового розслідування. Зокре-
ма, в ч. 1 ст. 282 КПК України законодавець зазначає, що 
зупинене досудове розслідування відновлюється постано-
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вою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинен-
ня перестали існувати, тобто мається на увазі ті обставини 
та  умови,  які  передбачені  виключно  ст.  280  КПК України 
для  зупинення  досудового  розслідування,  а  не  як  підстава 
відновлення  досудового  розслідування,  передбачена  ч.  2  
ст. 280 КПК України. Ці підстави належать до нормативно 
відокремлених одна від одної підстав зупинення та віднов-
лення кримінального провадження. Разом з тим, слід пого-
дитись з позицією слідчого судді, викладеною в ухвалі По-
логівського районного суду Запорізької області від 02 лютого 
2017 р. у справа № 324/1719/16-к, щодо того, що «…наслідки 
винесення  слідчим,  прокурором  постанови,  передбаченої  
ч. 1 ст. 282 КПК України, та скасування слідчим суддею по-
станови про зупинення досудового розслідування відповідно 
до ч. 2 ст. 282 КПК України є однаковими для відновлення 
зупиненого досудового розслідування» [36].

Згідно ч. 2 ст. 305 КПК України, слідчий, прокурор мо-
жуть самостійно скасувати постанову про зупинення до-
судового розслідування та в результаті прийняти постано-
ву про відновлення зупиненого досудового розслідування. 
До прикладу, ухвалою Печерського районного суду міста 
Києва у справа № 757/37226/16-к від 26 вересня 2016 р. 
слідчим  суддею  в  судовому  засіданні  встановлено:  «Від 
слідчого в ОВС другого СВ управління СР ГСУ ГПУ Сан-
диги М. В. до початку розгляду скарги надійшла заява, у 
якій порушено питання перед судом про залишення її без 
розгляду,  оскільки  досудове  розслідування  у  вказаному 
кримінальному провадженні відновлено, що підтверджу-
ється постановою від 23 вересня 2016 р. про відновлен-
ня досудового розслідування, копію якої надано слідчим. 
Разом з тим, положеннями КПК України не передбачено 
залишення скарги без розгляду, а нормою ч. 2 ст. 305 КПК 
України вказано про доцільність закриття провадження за 
скаргою, у разі припинення дії чи бездіяльності, які оскар-
жувалися» [37]. Це відображає негативну практику непра-
вомірно-процесуальної діяльності слідчих щодо зупинен-
ня кримінального провадження та зловживання правом з 
їхнього боку.

Одночасно, слід відзначити, що саме на слідчого суддю 
покладено повноваження судового контролю за дотриман-
ням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному прова-
дженні (п. 18 ст. 3 КПК України). Це його «процесуальний 
обов’язок»  [38,  с.  46].  З цього приводу поділяємо думку 
дослідників,  які  вважають, що  прийняття  певних  кримі-
нально-процесуальних  рішень,  необхідних  для  забезпе-
чення належного процесуального руху  справи,  є можли-
вим  шляхом  використання  правової  аналогії  [39,  с.  63], 
тобто коли наявна норма, що регулює подібні відносини, 
тобто відносини, що у своїй структурі мають спільні риси, 
елементи  з  тими  відносинами, що  потребують  врегулю-
вання та вирішення [40, с. 109], тому застосування норми 
відбувається  шляхом  її  співставлення  із  ситуацією,  яку 
необхідно врегулювати [41, с. 21], зокрема винесення су-
дової  ухвали про  відновлення  судового  провадження  (за 
аналогією з положеннями ст. 282 КПК України) [39, с. 63].

Застосування  такої  аналогії  демонструє,  наскільки 
вдало слідчий, прокурор чи суддя (суд), слідчий суддя ви-
користали  відповідну  норму  [41,  с.  21],  тобто  наскільки 
вдало слідчий суддя здійснює судовий контроль, що, пре-
зентує його як гаранта дотримання прав та свобод людини 
та громадянина з приводу прийняття ухвал про скасуван-
ня постанови про зупинення досудового розслідування та 
в  кримінальному  провадженні  в  цілому.  Зрештою,  судо-
вий контроль забезпечує підозрюваному, обвинуваченому 
більш об’єктивне, неупереджене  і  законне досудове роз-
слідування [42, с. 113], а здійснення повноважень слідчого 
судді має пріоритетне значення [43, с. 10], а тому його про-
цесуальне рішення, яке відновлює зупинене кримінальне 
провадження  є  пріоритетним,  яке,  набравши  законної 
сили, робить його обов’язковим для всіх  громадян, яких 
ця ухвала стосується [44, с. 102].

З огляду на викладену точку зору, бажано забезпечити 
правову  визначеність  щодо  того,  хто  зобов’язаний  при-
ймати остаточне рішення про відновлення зупиненого до-
судового розслідування, і внести відповідні зміни до ч. 2 
ст. 282 КПК України.

Доцільно відзначити, що субінститут відновлення зу-
пиненого кримінального провадження відсутній на стадії 
судового розгляду, проте це не означає, що, зупинивши су-
дове провадження, його не можна відновити. Адже це су-
перечитиме суті права. Саме в цьому й проявляється осно-
вна ідея догматизму відновлення зупиненого кримінально 
провадження як способу засвоєння  і застосування знань, 
у якому те чи інше вчення або положення сприймаються 
як закінчена вічна істина, як догма, використовуються без 
урахування  конкретних  умов життя  [45,  с.  224].  З  цього 
приводу слід відзначити, що у випадку відсутності зако-
нодавчої регламентації відносин відновлення зупиненого 
кримінального провадження та й загалом будь-яких прога-
лин зупинення кримінального провадження як інституту, 
слід керуватися принципами кримінального процесу.

Протилежною  ознакою  зупиненню  слід  вважати  те, 
що,  у  випадку  відновлення  кримінального  проваджен-
ня,  строк  досудового  розслідування  продовжується  
[9,  с. 20]. Перебіг строків у кримінальному провадженні 
починається  з часу,  коли особі повідомлено про підозру, 
або з моменту затримання особи за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення, а закінчується у момент, 
коли вирок набрав законної сили, в період судового роз-
гляду і апеляційного провадження [46].

Доцільно виділити як ознаку відновлення зупиненого 
кримінального  провадження  –  наявність  завдань  віднов-
лення  зупиненого  кримінального  провадження.  Зокрема, 
завданнями  відновлення  зупиненого  досудового  розслі-
дування слід вважати процесуальне закріплення свідчень, 
що отримані під час зупиненого досудового розслідуван-
ня,  а  також  проведення  слідчих  дій  та  здійснення  руху 
кримінального провадження до  інших  стадій  криміналь-
ного процесу [9, с. 20].

Визначивши  ознаки  відновлення  зупиненого  про-
вадження  методом  порівняння  із  зупиненням,  слід  від-
значити,  що  між  ними  простежується  абстрактний 
взаємозв’язок,  який  може  мати  вияв  у  пропорційній  за-
лежності  один від одного. Ці  два  інститути  зв’язані між 
собою та впливають один на одного, проте зупинення та 
відновлення кримінального провадження не завжди неми-
нучі, не завжди перше переходить в друге, вони проявля-
ються лише при настанні визначених законом підстав, їх 
норми можуть проявлятись на стадії як досудового розслі-
дування, так і судового провадження [17, с. 259]. Більше 
того, відновлення, на відміну від зупинення, обов’язковий 
елемент  зупиненого  кримінального  провадження.  Звідси 
виникає запитання, в якій залежності між собою перебу-
вають ці два самостійні інститути? 

Тож,  якщо  розглядати  кримінальний  процес  як  фор-
мальний  механізм,  запроваджений  для  реалізації  мате-
ріального  кримінального  права  [47],  то  виникає  потреба 
виявити характер взаємозв’язків між різними правовими 
приписами, показати і сформулювати наявні нерозв’язані 
проблеми [48, с. 16]. В. М. Шевчук вважає, що результа-
том формалізації є відтворення оригіналу в іншій формі за 
допомогою властивостей іншої системи [49, с. 45].

Відомо,  що  теорія  пропорційності  означає  «рівність 
двох відношень», «співвідношення частин цілого між со-
бою» [50, с. 260], що засноване, як видається, на відповід-
них  об’єктивних  закономірностях  [48,  с.  16].  Зупинення 
та відновлення – це частини цілого, що перебувають між 
собою у певному співвідношенні, які діють в механізмі як 
динаміки  (з  внутрішнього  боку  відносин  провадження), 
так і статики (з зовнішнього боку відносин провадження). 
До речі, у теорії кримінального процесу подібний підхід 
використано для розкриття ролі внутрішнього переконан-
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ня  в  оцінці  доказів,  згідно  чого  внутрішнє  переконання 
можна розглядати у динаміці (як процес його формування) 
і статистиці (як результат) [51]. 

Сутність  зупинення  та  відновлення  кримінального 
провадження  як  динамічної  конструкції  полягає  у  ви-
несенні  постанови про  зупинення,  яка  характеризує  від-
повідно  початок,  оскільки  зупинення  досудового  розслі-
дування,  як  і  будь-яке  інше  процесуальне  рішення,  має 
породжувати,  змінювати  чи  припиняти  правовідносини 
[52,  с.  284]. Також В. В. Навроцька  зазначає, що процес 
відновлення  кримінальних  справ  є  особливою  формою 
досудового розслідування, що полягає у повторному зби-
ранні доказів про обставини, які підлягають встановлен-
ню у справі шляхом проведення слідчих дій, витребування 
та  доручення  наданих матеріалів  (у  т.  ч.  копій  та  оригі-
налів матеріалів первинного розслідування),  оцінювання 
їх сукупності та прийняття нових рішень (або ж підтвер-
дження раніше прийнятих рішень) [3, с. 286]. Відтак вба-
чається, що цим правовідносинам притаманна динамічна 
конструктивність, а вже, коли досягнутий певний резуль-
тат, то – статистична. 

В той же час, вважаємо, що важливим аспектом у ви-
явленні  цього  зв’язку  має  момент  та  специфіка  підстав 
для  зупинення,  а  потім  вже  й  для  відновлення. Доречно 
відзначає В. М. Биков, що допустимо відновлювати досу-
дове розслідування з того моменту, коли слідчий отримає 
реальну можливість для здійснення слідчих дій з участю 
обвинуваченого,  оскільки  кримінальне  провадження  зу-
пинялось, власне, з приводу того, що не можливо було за-
безпечити  таку  участь  обвинуваченого  у  кримінальному 
провадженні [53, с. 66].

При  цьому  важливо  підкреслити,  що  наявність  під-
став для зупинення кримінального провадження з момен-
ту прийняття про це рішення породжує початок «нових» 
процесуальних  правовідносин,  зумовлених  специфікою 
підстав  зупиненого  кримінального  провадження,  та  які 
організовують  процесуально-організаційну  динаміку 
цих відносин до початку етапу встановлення підстав від-
новлення  кримінального  провадження  (які  обов’язково 
повинні  виникнути  в  майбутньому),  з  настанням  яких 
провадження повинно бути відновлено. Відповідне харак-
теризуватиметься прямою пропорційною залежністю. До 
прикладу, якщо кримінальне провадження було зупинено 
з підстави, що підозрюваний (обвинувачений) захворів на 
тяжку хворобу, то підставою відновлення зупиненого кри-
мінального провадження, яка в момент зупинення перед-
бачається слідством, вважатиметься те, що підозрюваний 
(обвинувачений) видужає.

Своєю  чергою,  відновлення  має  здійснюватися  тіль-
ки щодо підстав, що спонукали зупинення провадження в 
межах  інституту  зупинення  кримінального  провадження. 
Точкою відліку слід вважати виникнення підстав для від-
новлення зупиненого кримінального провадження та при-
йняття рішення про відповідне, яке за своєю суттю, як за-
уважує О. Н. Скоромохов,  спрямоване на  подальший рух 
у справі з проведенням слідчих  і судових дій [17, с. 260]. 
Окрім того, відновлення має ретроспективний характер, а 
саме,  містить  у  собі  розгляд минулих  подій;  звернений  у 
минуле  [50,  с.  517],  та  водночас  реконструктивний,  адже 
відроджує  процес.  Відновлення  зупиненого  проваджен-
ня не  завжди  здійснюється  стосовно підстав,  з  яких  було 
зупинено кримінальне провадження,  зокрема відновлення 
може здійснюватися задля проведення додаткових слідчих 
дій тощо, проте існує абстрактний зв’язок з тією підставою.

З цього випливає, що відновлення кримінального про-
вадження  має  обернено  пропорційну  залежність  щодо 
зупиненого кримінального провадження та прямо пропо-
рційну  залежність  стосовно кримінального провадження 
загалом.

Доречно зазначити, що винесення постанови про від-
новлення  досудового  розслідування  –  це  кінцевий  етап 

прийняття процесуального рішення, що характеризує за-
кінчення  певного  періоду  в  діяльності  слідчого  та  орга-
нів  розшуку  [52,  с.  284],  та  водночас  який  характеризує 
початок  нового  періоду  в  діяльності  органів  досудового 
розслідування. На наш погляд, це суттєва ознака, яка при-
таманна  саме  зупиненню та  відновленню кримінального 
провадження.

Доцільно  вказати,  що  суть  відновлення  зупинено-
го  кримінального  провадження  полягає  у  тому,  що  від-
новлення  даного  провадження  заздалегідь  передбачено, 
оскільки така «зупинка» має тимчасовий характер, та рано 
чи пізно справа повинна бути відновлена, хоч би для при-
йняття рішення про закриття кримінального провадження 
з причин закінчення строків давності [9, с. 21]. 

В межах викладених доводів вважаємо, за доцільно за-
пропонувати авторське визначення понять: «зупинення та 
відновлення  кримінального  провадження»,  «відновлення 
зупиненого кримінального провадження як субінститут», 
«відновлення зупиненого провадження».

Отже, ознаками зупинення та відновлення проваджен-
ня як етапу досудового слідства та судового розгляду вва-
жаємо за доцільне запропонувати такі:

1)  це  відносно факультативні  етапи  досудового  слід-
ства та судового розгляду;

2) їх норми спрямовані на усунення підстав, що фак-
тично наявні чи/та юридично оформлені та зумовили таке 
зупинення;

3) перебувають у співвідношенні частин цілого між со-
бою, а саме, у пропорційному відношенні їх системи під-
став;

4)  момент  прийняття  рішення  про  зупинення  кримі-
нального провадження має прямо пропорційну залежність 
заздалегідь передбаченому виникненню підстав для при-
йняття  рішення  про  відновлення  кримінального  прова-
дження;

5) момент прийняття рішення про відновлення кримі-
нального провадження має обернено пропорційну залеж-
ність щодо зупиненого кримінального провадження;

6) відновлення зупиненого кримінального проваджен-
ня у будь-якому випадку обов’язкове.

Зупинення  та  відновлення  кримінального  прова-
дження – це факультативні етапи досудового слідства та 
судового  розгляду,  норми  яких  спрямовані  на  усунення 
помилок та недоліків процесу, що фактично наявні чи/та 
юридично оформлені та зумовили таке зупинення; та які 
перебувають у співвідношенні частин цілого між собою, 
а саме, у пропорційному відношенні  їх системи підстав, 
яке має вираз у тому, що момент прийняття рішення про 
зупинення кримінального провадження має прямо пропо-
рційну  залежність  заздалегідь  передбаченому  виникнен-
ню підстав для прийняття рішення про відновлення кримі-
нального провадження, своєю чергою момент прийняття 
рішення про відновлення кримінального провадження має 
обернено пропорційну залежність щодо зупиненого кри-
мінального провадження. 

Отже, відновленню зупиненого кримінального прова-
дження як інституту притаманні такі ознаки: 

1) це сукупність норм, які регулюють відносини учас-
ників кримінального провадження, що склались у зв’язку 
з його зупиненням;

2)  в межах цієї  сукупності норм наявна  система під-
став для відновлення провадження;

3) йому притаманні власні завдання: вирішення питань 
процесуального закріплення доказів (свідчень), що отри-
мані під час зупиненого кримінального провадження у до-
судовому слідстві, а також продовження подальшого руху 
провадження  до  інших  стадій  кримінального  процесу,  
у т. ч. й до стадії закриття кримінального провадження, а 
також вирішення справи по суті.

Відновлення  зупиненого кримінального провадження 
як субінститут самостійного інституту відновлення кримі-
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нального провадження – це сукупність норм, які регулю-
ють відносини учасників кримінального провадження, що 
склались у  зв’язку  з його  зупиненням, в межах яких на-
явна законодавчо встановлена група (система) підстав, які 
обумовлюють його застосування та на який покладається 
завдання  вирішення  питань  процесуального  закріплення 
доказів  (свідчень), що отримані під час  зупиненого кри-
мінального  провадження  у  досудовому  слідстві,  а  також 
продовження  подальшого  руху  провадження  до  інших 
стадій кримінального процесу, у т. ч. й до стадії закриття 
кримінальної справи, а також вирішення справи по суті.

Ознаками відновлення зупиненого кримінального про-
вадження як акту процесуально-правової діяльності є:

1)  це  акт процесуально-правової  діяльності  слідчого, 
прокурора та суду;

2) виникає щодо факту усунених підстав, що зумови-
ли зупинення кримінального провадження, та/або потре-
би провести процесуальні дії або ж діяльність виключно 
слідчого та прокурора у випадку скасування слідчим суд-

дею постанови про зупинення досудового розслідування 
чи їх організація виконання доручень суду з приводу зупи-
нення судового провадження;

3) зумовлює прийняття слідчим, прокурором постано-
ви про відновлення зупиненого провадження та внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а 
судом – ухвали у судовому розгляді.

Відновлення  зупиненого  кримінального  проваджен-
ня – це акт процесуально-правової діяльності суду, слід-
чого та/або прокурора щодо факту усунення підстав, що 
викликали його зупинення, та/або потреби провести про-
цесуальні дії або ж діяльність виключно слідчого та про-
курора у випадку скасування слідчим суддею постанови 
про зупинення досудового розслідування чи їх організа-
ція виконання доручень суду з приводу зупинення судо-
вого провадження. Така діяльність полягає у тому, що в 
кінцевому  результаті  має  зовнішню матеріальну  форму 
виразу  – постанова про  відновлення  зупиненого прова-
дження.
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ПРОцЕСУальНО-ОРгаНіЗаційНі ЗахОДи СліДЧОгО 
У ЗУПиНЕНОМУ кРиМіНальНОМУ ПРОВаДжЕННі

PROCEDURAL-ORGANIZATIONAL MEASURES OF THE INVESTIGATOR 
IN A SUSPENDED CRIMINAL PROCEEDINGS
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У статті звертається увага на той проблематичний факт, що нині у чинному КПК України законодавцем нормативно не врегульовано 
питання діяльності слідчого вже у зупиненому кримінальному провадженні. Акцентується увага на тому, що процесуальна форма вза-
ємодії – це правовідносини, які виникають у процесі застосування кримінально-процесуальних норм. Між тим, в процесі дослідження 
виявлено догму зупинення кримінального провадження як основу практичної діяльності слідчих, посадових осіб і тих державних органів, 
що застосовують норми зупинення кримінального провадження. 

Ключові слова: процесуальна діяльність, організаційна діяльність, процесуальні форми взаємодії, слідчий, орган дізнання, зупи-
нення кримінального провадження, догма.

В статье обращается внимание на тот проблемный факт, что в настоящее время в действующем УПК Украины законодателем нор-
мативно не урегулирован вопрос деятельности следователя уже в остановленном уголовном производстве. Акцентируется внимание на 
том, что процессуальная форма взаимодействия – это правоотношения, возникающие в процессе применения уголовно-процессуаль-
ных норм. Между тем, в процессе исследования выявлено догму приостановления уголовного производства как основу практической 
деятельности следователей, должностных лиц и государственных органов, применяющих нормы приостановления уголовного произ-
водства.

Ключевые слова: процессуальная деятельность, организационная деятельность, процессуальные формы взаимодействия, следо-
ватель, орган дознания, остановка уголовного производства, догма.

The article draws attention to the problematic fact that today the legislator does not regulate in the current CPC Ukraine the issue of the activ-
ities of the investigator already in suspended criminal proceedings. The emphasis is placed on the fact that the procedural form of interaction is a 
legal relationship that arises in the application of criminal-procedural norms. Meanwhile, in the course of the investigation, the dogma of stopping 
criminal proceedings was found, as the basis for the practical work of investigators, officials and those government agencies that apply the rules 
of stopping criminal proceedings.

In the course of the research, we are of the opinion that the investigator’s activity to eliminate the circumstances preventing the continuation of 
the investigation is active, but at the same time procedural. It was also found that the dogmatism of stopping criminal proceedings in a metaphysical 
manifestation is that it never stops. The study proposes a list of measures that may be carried out by the investigator or employees of the operational 
units in criminal proceedings on undisclosed crimes whose proceedings were suspended on the basis of practical experiments by Sameev N. V.

Attention is drawn to the tasks that the criminal procedure legislation imposes on these subjects, in particular, the task of the investigator is to 
carry out the tasks of criminal proceedings «so that everyone who committed a criminal offense has been brought to justice in the measure of his 
guilty ... no person was subjected to unreasonable procedural coercion and that every participant has been subjected to the due process of law».

The research is devoted to the development of the institute to stop the criminal proceedings and the prospects for improving the criminal-pro-
cedural legislation.

Key words: procedural activity, organizational activity, procedural forms of interaction, investigator, inquiry body, stopping of criminal pro-
ceedings, dogma.

Зрозуміло,  що  зупинення  кримінального  проваджен-
ня не означає, що слідчий повинен «змиритися» з таким 
становищем,  коли  завдання  та  цілі  кримінального  судо-
чинства не досягнуті, обставини злочину не встановлені, 
винні не знайдені і не притягнуті до кримінальної відпо-
відальності [1, с. 14].

Слідчий має основною метою усунення перешкод, що 
зумовили зупинення, або контроль над їх усуненням у ви-
гляді проведення процесуальних та інших дій [2, с. 8], пе-
редусім, не дати можливості обвинуваченому, що втік від 
слідства,  ухилитися  від  кримінальної  відповідальності  в 
силу  закінчення  строку давності  кримінального переслі-
дування або з інших причин [3]. 

Таким чином, головним завданням перед слідчим у зу-
пиненому розслідуванні є вжиття заходів щодо усунення 
обставин, що стали підставою для зупинення справи, а та-
кож створення умов для захисту прав і законних інтересів 
інших  учасників  процесу  [4]  та  пошук  винного.  Як  від-
значає О. Ю. Татаров, вимушена перерва у процесуальній 
діяльності слідчого об’єктивно не породжує бездіяльність 
органів досудового розслідування [5, с. 319].

За  твердженням  М.  В.  Корольова,  позитивну  роль 
зупинення провадження  у  справі може мати  тільки  тоді, 

коли по зупиненій справі у випадках прямо передбачених 
законом проводиться робота з метою усунення обставин, 
що  перешкоджають  закінченню  розслідування  по  справі 
[6, с. 14]. 

Перш  ніж  зупинити  досудове  розслідування  слідчий 
повинен виконати ряд дій, як процесуального, так і органі-
заційного характеру, які В. В. Солодовник систематизував 
в окремі етапи, а саме:

1) підготовчий етап, який включає в себе наступні дії: 
перевірка  і юридична  оцінка  доказів,  які  підтверджують 
наявність події злочину, розмір всіх видів збитку, заподі-
яного  злочином; винність або причетність особи до ско-
єння  злочину;  перевірка  обставин,  що  стали  підставою 
зупинення попереднього слідства, а також відсутність об-
ставин, що виключають провадження у справі;

2)  аналітичний  етап,  що  включає  в  себе  зіставлення 
фактичних  обставин  справи  з  нормами  закону, що  регу-
люють підстави зупинення, а також перевірку і контроль 
дотримання всіх умов, необхідних для зупинення попере-
днього слідства;

3) етап вирішення питань, що виникають при зупинен-
ні попереднього слідства, пов’язаних з речовими доказами 
і запобіжним заходом;
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4) заключний етап, пов’язаний зі складанням законної, 
обґрунтованої, мотивованої постанови про зупинення по-
переднього слідства;

5) контрольно-наглядовий етап, пов’язаний з перевір-
кою законності прийнятого рішення про зупинення попе-
реднього  слідства  керівником  слідчого  органу,  прокуро-
ром і судом [7, с. 27].

На  підставі  викладеного,  у  зупиненому  досудовому 
розслідуванні  дослідник  покладає  на  слідчого  повнова-
ження щодо  виконання  контрольно-наглядових  функцій. 
Відзначимо, це повноваження більшою мірою стосується 
органів прокуратури, оскільки згідно п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону 
України «Про прокуратуру» до функціональних обов’язків 
прокуратури  відноситься  нагляд  за  додержанням  зако-
нів  органами,  що  провадять  оперативно-розшукову  ді-
яльність, дізнання, досудове слідство [8]. Однак, чинним 
законодавством не виключається здійснення контрольно-
наглядових  функцій  щодо  слідчого  управління  (відділу) 
ГУМВС,  УМВС  України  уповноваженими  особами  цих 
органів,  зокрема,  до  повноважень  слідчого-методиста 
належить  здійснення  контролю  за  організацією  роботи 
слідчих підрозділів і проведення ними досудового розслі-
дування, а також вивчення слідчої практики, організації і 
результатів слідчої роботи, внесення керівництву органів 
досудового розслідування пропозицій щодо вдосконален-
ня організації діяльності слідчих підрозділів, підвищення 
ролі  слідчих  у  виявленні  та  розслідуванні  кримінальних 
правопорушень [9]. Відповідне має відношення і до зупи-
неного кримінального провадження.

Відтак, згідно ч. 2 ст. 280 КПК України до зупинення 
досудового розслідування слідчий зобов’язаний виконати 
всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення 
яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення 
розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслі-
дування необхідно у зв’язку з обставинами передбачени-
ми п. 2 ч. 1 цієї статті. Як вбачається з цього положення, 
після зупинення досудового розслідування слідчому забо-
роняється проводити слідчі дії, окрім тих, що передбача-
ють встановлення місцеперебування підозрюваного. Про-
те, на практиці,  як доцільно відзначає Н. О. Симоненко, 
існує проблема «стосовно того, хто має здійснювати фак-
тичний розшук» [10, с. 154], а також вирішення «проблем 
удосконалення тактики пошуку таких осіб, виокремлення 
та аналізу складових криміналістичного забезпечення да-
ного процесу» [11, с. 189].

Аналіз свідчить, що чинним КПК України не врегульо-
вано окремі питання щодо того, яку ж діяльність має здій-
снювати  слідчий  у  зупиненому досудовому розслідуванні 
чи  зупиненому  судовому  провадженні.  Як  відомо,  мето-
дичну організацію роботи слідчого регламентує Інструкція 
з  організації  діяльності  органів  досудового  розслідування 
Міністерства  внутрішніх  справ України,  затверджена На-
казом  Міністерства  внутрішніх  справ  України  09  серпня 
2012 р. № 686, якою передбачено здійснення слідчим пла-
нувальної, аналітичної, статистичної та організаційної ро-
боти та п. 1.4. прописано: «слідчий здійснює процесуальну 
діяльність відповідно до вимог КПК» [12]. Проте, нині в те-
орії кримінального процесу існують розбіжності наукових 
позицій  дослідників  щодо  характеру  діяльності  слідчого 
після зупинення досудового розслідування: одні вважають, 
що  ця  діяльність  є  організаційною,  інші  –  непроцесуаль-
ною. Часто така діяльність слідчого характеризується вза-
ємодією з розшуковими підрозділами національної поліції.

У  юридичній  літературі  висвітлено,  що  форма  вза-
ємодії слідчого і органу дізнання – це способи узгодженої 
діяльності слідчого з органами дізнання, які використову-
ються з метою розкриття злочину, встановлення і викрит-
тя особи, яка його вчинила [13, с. 34], «з використанням 
притаманних  їм  засобів  і  методів  роботи,  спрямованих 
на вирішення завдань досудового розслідування у кримі-
нальних справах» [14, с. 64].

Самі ж науковці-процесуалісти наголошують на тому, 
що необхідно мати на  увазі, що поряд  з  процесуальною 
існує й організаційна взаємодія [15, с. 11], її ще деякі авто-
ри називають «непроцесуальною формою» [16], яка пред-
ставляє  собою співпрацю слідчого  з  іншими службами  i 
передбачена відомчими нормативними актами [15, с. 11].

Підтримуємо  позицію  тих  науковців,  які  вважають, 
що відповідні форми взаємодії поділяють на процесуаль-
ні та організаційні [17, с. 171] та вважаємо, що діяльність 
слідчого у зупиненому кримінальному провадженні може 
бути лише процесуальна (похідна від неї форма – органі-
заційна). Проте, слід розглянути й протилежні точки зору 
дослідників з приводу цього питання.

Зокрема, А. М. Попов відзначає, що всі непроцесуаль-
ні заходи слідчого, застосовані ним по зупиненій справі, 
можна  розділити  на  заходи  організаційні  та  розшукові 
[1, с. 14]. До непроцесуальної форми взаємодії дослідни-
ки  зазвичай  відносять:  спільне  планування  слідчих  дій 
та  оперативно-розшукових  заходів;  обмін  інформацією, 
спільний аналіз причин та умов, що сприяють вчиненню 
злочинів [16].

З огляду на це, А. С. Шагинян зауважує, що діяльність 
слідчого  щодо  усунення  обставин,  що  перешкоджають 
продовженню розслідування, носить активний, але разом 
з тим, процесуальний характер [18, с. 10].

Ми погоджуємось з вказаною думкою, однак слід від-
значити, що згідно КПК України, кримінальне проваджен-
ня – це досудове розслідування і судове провадження, про-
цесуальні дії у зв’язку  із вчиненим діянням, передбачені 
законом України  про  кримінальну  відповідальність  [19]. 
Вбачається, що  законодавець  пов’язує  такі  процесуальні 
дії із вичиненим діянням (складом злочину), яке передба-
чене КК України,  більшою мірою, ніж  з  досудовим роз-
слідуванням та судовим провадженням. Так, досудове роз-
слідування може бути зупинено, що є по суті забороною у 
подальшому проведенні всіх слідчих (розшукових) та ін-
ших процесуальних дій, на підставі ст. 280 КПК України, 
проте  досудове  слідство  як  форма  досудового  розсліду-
вання, в якій здійснюється розслідування злочинів, продо-
вжує тривати. Слідуючи цьому, догматизм зупинення кри-
мінального провадження у метафізичному вияві полягає у 
тому, що воно ніколи не зупиняється. Його фундаментом є 
юснатуралістичний підхід, який розглядає право з позицій 
моральнісних цінностей [20]. М. В. Костицький зазначає, 
що  юснатуралістичний  підхід  вбачає  у  праві  передусім 
вияв законів Буття, природних законів, моралі і релігійних 
норм, а не лише волі законодавця. Його воля не може бути 
вищою від загальних законів Буття і природи, а має з ними 
узгоджуватися.  Тому  такий  підхід  дає  змогу  визнавати 
«неправовими» ті закони, які йдуть в розріз з природними 
законами та мораллю [21, с. 35]. 

З приводу характеру дій слідчого по зупиненому про-
вадженню, то А. М. Корольов зауважує, що слідчий, вста-
новивши підставу зупинення, з метою її усунення, забез-
печуючи  виконання  завдань  кримінального  судочинства, 
вживає заходів щодо припинення справи до продовження 
слідства непроцесуальними засобами  [6,  с. 23]. Солідар-
ний з ним і А. М. Попов, який відзначає, що по зупиненій 
кримінальній справі діяльність слідчого повинна носити 
тільки непроцесуальний характер, до того ж однією з умов 
зупинення  розслідування  є  проведення  всіх  можливих 
слідчих дій [22, с. 8]. 

Двоякої думки дотримується В. В. Топчій, підтриму-
ючи Ю. П. Аленіна та М.  І. Пашковського, який вважає, 
що крім процесуальних дій, КПК України інші юридичні 
дії не регламентує, а кримінальне провадження складаєть-
ся з процесуальних дій. Будь-які дії, регламентовані КПК 
України, є процесуальними [23, с. 110]. Зокрема, не зрозу-
мілим є те, що має на увазі дослідник під «іншими юри-
дичними діями», адже, якщо такі дії не передбачені КПК 
України, то відповідно вони є неправомірними. Припуска-
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ємо, що йдеться мова про організаційні заходи слідчого у 
зупиненому провадженні.

На думку І. А. Малютіна, слідчий виконує роботу у про-
цесуальній формі шляхом проведення слідчих та процесу-
альних дій [15, с. 11]. А тому, як відзначає А. С. Шагинян, 
покладання на слідчого здійснення інших заходів суперечи-
ло б його ролі і призначенню в кримінальному процесі [18]. 

Між іншим, Л. В. Півненко відзначає: «процесуальна 
форма  взаємодії  –  це  правовідносини,  які  виникають  у 
процесі  застосування  кримінально-процесуальних  норм, 
що визначають підстави і порядок співробітництва орга-
нів  досудового  слідства  і  дізнання  (вказівка,  доручення, 
окремі доручення)» [17, с. 171]. 

А. М. Попов поділяє думку М. Іофе та вважає, що ор-
ганізаційні  заходи  слідчого по  зупиненій  справі  – це  всі 
дії  слідчого після  зупинення  кримінальної  справи,  спря-
мовані на  організацію взаємодії  з  органами дізнання,  на 
залучення  всіх  сил  і  можливостей  в  розслідування  по 
припиненню  справі,  інших  установ  і  громадян,  організа-
ція надходження від них інформації, що цікавить слідчого  
[1, с. 14]. На думку науковця, розшукові заходи – це заходи, 
що вживаються дізнавачем, слідчим, а також органом дізна-
ння за дорученням дізнавача або слідчого для встановлення 
особи, підозрюваної у вчиненні злочину [1, с. 14].

Н. А. Симоненко з цього приводу підкреслює, що опе-
ративно-розшукові  заходи  щодо  встановлення  місцезна-
ходження підозрюваної особи може здійснювати як слід-
чий, так і оперативні підрозділи, яким він це доручив (ч. 3  
ст. 281 КПК України) [10, с. 154]. 

А. В. Дунаєва відзначає, що на практиці окремі слідчі 
вважають  доручення  розшуку  оперативним  підрозділом 
фактором, що звільняє їх від обов’язку безпосередньо та 
активно займатись розшуком [24, с. 4] в період зупинення 
кримінального провадження. Н. А. Симоненко вважає, що 
у випадку коли місцезнаходження підозрюваного невідо-
ме  слідчому,  тоді  оперативно-розшукові  заходи  повинні 
проводити  співробітники  спеціальних  підрозділів  за  до-
рученням слідчого [10, с. 154].

Утім, кримінальне процесуальне законодавство не за-
бороняє  слідчому проводити подальші розшукові  заходи 
[24, с. 4].

Відтак, виходячи з наведеного, вважаємо, що слідчий 
здійснює в зупиненому кримінальному провадженні орга-
нізаційну діяльність, яка водночас є і процесуальною. Не 
зовсім можна погодитись з думкою про те, що безпосеред-
ня реалізація функціональних обов’язків слідчих та опера-
тивних працівників у процесі розкриття й розслідування 
злочинів не має процесуального характеру [25, с. 317]. На 
наш погляд, слід виходити із завдань, які покладає на да-
них  суб’єктів  кримінально-процесуальне  законодавство, 
зокрема,  завданням  діяльності  слідчого  є  виконання  за-
вдань кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто 
вчинив  кримінальне  правопорушення,  був  притягнутий 
до відповідальності  в міру  своєї  вини …жодна особа не 
була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, 
і щоб до кожного учасника була застосована належна пра-
вова процедура [19].

А.  М.  Попов  запевняє,  що,  зупиняючи  кримінальну 
справу, слідчий тим самим констатує неможливість в да-

ний  момент  досягти  зазначених  завдань  кримінального 
процесу, оскільки він не може прийняти рішення по суті: 
ані скласти обвинувальний висновок, ані винести поста-
нову про припинення кримінальної справи або криміналь-
ного переслідування [1, с. 14].

Дана організаційна діяльність слідчого в  зупиненому 
провадженні обмежена рамками кримінального процесу з 
моменту прийняття постанови про зупинення до моменту 
«потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших про-
цесуальних дій» (ч. 1 ст. 282 КПК України) [19]. О. І. Гала-
ган відзначає, що зупинення досудового розслідування, як 
і будь-яке інше процесуальне рішення, має породжувати, 
змінювати чи припиняти правовідносини, цей етап пови-
нен мати інший зміст, ніж попередня чи подальша діяль-
ність [27, с. 284].

На наш погляд, найбільш вдало перелік заходів, при-
йнятих слідчими чи працівниками оперативних підрозді-
лів у кримінальних провадженнях про нерозкриті злочи-
ни, провадження в яких зупинено, на основі практичних 
дослідів  запропонував  Н.  В.  Самієв.  Зокрема,  це  такий 
комплекс процесуально-організаційних дій:

– особисте ознайомлення слідчого (оперативного під-
розділу) з місцем події, якщо його огляд свого часу робив 
інший співробітник;

– проведення бесід з потерпілими і окремими свідками 
з метою перевірки наявної і отримання додаткової інфор-
мації;

–  повторні  орієнтування  інших  органів  внутрішніх 
справ про нерозкриті злочини, з повідомленням додатко-
вих відомостей про обставини злочину, нових даних, що 
відносяться до особистості злочинця тощо;

– подання запитів у різні установи та організації з ме-
тою встановлення і перевірки окремих фактичних даних, 
місцезнаходження певних осіб та ін.;

– використання обліків органів внутрішніх справ;
–  витребування  та  вивчення  архівних  кримінальних 

справ  та  інших  архівних  матеріалів  органів  внутрішніх 
справ;

–  організація проведення криміналістичних  та  інших 
спеціальних досліджень;

– заходи щодо забезпечення явки з повинною;
–  заходи по використанню допомоги  громадськості  в 

розкритті  злочину, провадження у справі по якому зупи-
нено;

– вивчення справ про злочини, знову скоєні на терито-
рії, що обслуговується даним органом внутрішніх справ;

– використання можливостей розслідування у справах, 
за якими злочинці встановлені (особливості обшуків і до-
питів у таких справах);

–  дача  оперативному  співробітнику  доручень  і  вказі-
вок, спрямованих на встановлення особи, що підлягає за-
лученню в якості обвинувачуваного [28, с. 188-189].

Щодо останнього організаційного заходу, то слід від-
значити, що новий КПК України не передбачає конкрет-
них форм взаємодії слідчих та оперативних підрозділів, а 
вказує лише на один вид взаємодії шляхом виконання до-
ручення … його норми не надають права слідчому давати 
вказівки оперативному підрозділу, надання вказівок є ви-
ключним правом прокурора та суду [29, с. 55].
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ПОРУШЕННя ПРаВа На ЗахиСТ ЗаСУДжЕНОгО 
як Об’ЄкТ каСаційНОгО ОСкаРжЕННя

INFRINGEMENT OF THE RIGHT TO PROTECT THE BOARD 
AS A CASE CIRCUMSTANCES OBJECT

Шапула В.В.,
аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті з’ясовано сутність поняття «право на захист», визначено форми порушень права на захист, які виявляються на стадії каса-
ційного провадження, проаналізовано норми вітчизняного законодавства, вивчено позиції вітчизняних та зарубіжних науковців, розкрито 
проблеми правового регулювання в даній сфері, розроблено науково обґрунтовані рекомендації для вдосконалення чинного законодав-
ства України. 

Ключові слова: право на захист, касаційне оскарження, касаційне провадження, суд касаційної інстанції, засуджений.

В статье выяснена сущность понятия «право на защиту», определены формы нарушений права на защиту, которые выявляются на 
стадии кассационного производства, проанализированы нормы отечественного законодательства, изучены позиции отечественных и 
зарубежных исследователей, выявлены недостатки правового регулирования в данной сфере, обоснованы рекомендации для усовер-
шенствования действующего законодательства Украины.

Ключевые слова: право на защиту, кассационное обжалование, кассационное производство, суд кассационной инстанции, осуж-
денный. 

The article clarifies the essence of the concept of «the right to protection», defines the forms of violations of the right to protection, which 
are revealed at the stage of cassation proceedings, analyzes the norms of domestic legislation, studies the positions of domestic and foreign 
scientists, discloses the problems of legal regulation in this area, developed scientifically grounded recommendations for improvement of the 
current legislation of Ukraine.

It is noted that in the scientific literature there is no unity in the understanding of the phrase «the right to protection». The reason for the diver-
sity of scientific views is the unequal subject of scientific research, since researchers focused on various aspects of this phenomenon.

The article states that the right to defense is a complicated material procedural category that encompasses the complex of procedural rights 
of a suspect, accused, defendant, convict, which realization enables him to exercise protection personally or with the help of a lawyer, as well as 
to require from actors who carry out proceedings, ensure the rights granted to them.

Also, the article compares the concept of «right to protection» and the phrase «the right to legal aid». In particular, the author claims that the 
right to legal assistance includes the provision of legal services to any person who needs them, and the right to protection arises from a person 
from the moment the criminal prosecution begins. Therefore, the subjects who are entitled to protection are suspects, accused, acquitted, con-
victed. At the same time, these concepts can be encompassed by each other, depending on the meaning in which they are used.

An analysis of the practice of the High Specialized Court for the examination of civil and criminal matters for the determination of violations 
of the right to protection at the stage of cassation procedure makes it possible to classify violations that are permitted by lower instance courts as 
follows: violations related to the implementation of protection directly against the accused; violations connected with insecurity of the participation 
of a lawyer in a court of criminal proceeding of the appellate instance; violations related to ensuring the protection of the defender; other violations 
are connected with the duty of the state to ensure the possibility of effective protection.

It is substantiated that in order to ensure the observance of human rights at the stages of appeal and cassation proceedings, it is necessary 
to introduce responsibility for the judge’s mistakes in insecurity of the right to protection. In particular, for the first judge’s mistake connected with 
the violation of the right to defense, it is necessary to declare a reprimand and, for a repeated one, within the next five years, to dismiss him.

Key words: right to protection, cassation appeal, cassation proceedings, court of cassation instance, convicted.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 129 Конституції України, за-
безпечення права на захист є основною засадою судочин-
ства, а, згідно зі ст. ст. 7, 20 КПК України, – одним із прин-
ципів кримінального процесу України, що діє на всіх його 
стадіях. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, за-
суджений має право на захист, яке полягає у наданні йому 
можливості надати усні або письмові пояснення з приводу 
підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати дока-
зи, брати особисту участь у кримінальному провадженні, 
користуватися  правовою  допомогою  захисника,  а  також 
реалізовувати інші процесуальні права.

Забезпечення  права  на  захист  (створення  надійних 
умов  для  реалізації  цього  права,  а  також  своєчасне  ви-
явлення  й  усунення  його  порушення)  є  обов’язком  дер-
жави. Разом з цим ситуація  із забезпеченням прав особи 
на  захист  у  вітчизняному  судочинстві  є  неприйнятною. 
Аналіз  рішень Вищого  спеціалізованого  суду  з  розгляду 
цивільних  і  кримінальних  справ  (далі  – ВССУ),  ухвале-
них за період 2014–2016 рр. («відсортованих» в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень за ключовими слова-
ми  «право  на  захист»),  на  предмет  виявлення  порушень 
права на захист в судах нижчих інстанцій засвідчив, що з 
300 проаналізованих рішень у 87 констатовано порушення 
права на захист. 

Окремі  питання  забезпечення  права  на  захист  були 
предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 
науковців (А. М. Бірюкова, Ю. М. Грошевий, В. В. Конін, 
В. О. Попелюшко, Н. П. Черняк, О. Г. Шнягін, О. Г. Янов-
ська та ін.), однак комплексні монографічні дослідження 
щодо забезпечення права на захист засудженого відсутні.

Метою статті є з’ясування сутності поняття «право на 
захист», визначення форм порушень права на захист, які 
виявляються на стадії касаційного провадження, розкрит-
тя проблем правового регулювання в даній сфері, розроб-
ка науково обґрунтованих рекомендацій для вдосконален-
ня чинного законодавства України у відповідній сфері. 

У науковій літературі відсутня єдність в розумінні сло-
восполучення  «право  на  захист». А. М.  Бірюкова  ствер-
джує, що право на захист – це суб’єктивне юридичне право 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного,  засудженого 
[1, c. 9], О. Г. Шнягін зазначає, що право на захист – це 
міра  дозволеної  поведінки  особи  [2,  с.  13].  В.  Я.  Тацій, 
О. В. Петришин, Ю. Б. Барабаш вважають, що право на 
захист  –  не  лише  гарантія  інтересів  особи,  але  й  гаран-
тія інтересів правосуддя, це соціальна цінність [3, с. 474]. 
В. В. Конін зазначав, що право на захист – це суб’єктивне 
право фізичної або юридичної особи, що є складовою час-
тиною права на кваліфіковану юридичну допомогу, реалі-
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зація  якого  гарантована міжнародним правом  і  внутріш-
нім законодавством, і залежить не лише від її особистого 
розсуду, але й може реалізовуватися поза волею особи у 
випадках, прямо передбачених законом [4]. О. Г. Яновська 
вважає, що право  на  захист  є  правом фізичної  особи на 
захист  від  конкретної,  повідомленої  їй  підозри. Це  є  га-
рантованою  можливістю  спростовувати  обвинувачення 
всіма передбаченими в законі засобами й домагатись тієї 
міри справедливості, яку вона вважає правильною [5, с. 2]. 
Н. П. Черняк вважає, що право обвинуваченого на захист – 
це сукупність процесуальних прав, наданих йому для за-
хисту від обвинувачення як особисто, так і за допомогою 
захисника [6, c. 6]. 

Основним  чинником  розмаїття  наукових  поглядів  у 
розумінні поняття «право на захист» як кримінальної про-
цесуальної  категорії  є  специфіка  предмета  наукових  до-
сліджень, оскільки автори зосереджували увагу на різних 
аспектах цього явища, залежно від мети наукової розробки. 

На наш погляд, право на захист – це складна матері-
альна  процесуальна  категорія,  котра  охоплює  комплекс 
процесуальних  прав  підозрюваного,  обвинуваченого, 
підсудного,  засудженого, реалізація яких дає можливість 
здійснювати  захист  особисто  або  з  допомогою  захисни-
ка, а також вимагати від суб’єктів, які здійснюють прова-
дження у справі, забезпечення наданих їм прав. 

Розмежовуючи поняття «право на захист» і словоспо-
лучення  «право  на  правову  допомогу»,  варто  зазначити, 
що право на правову допомогу включає надання правових 
послуг будь-якій особі, яка їх потребує, а право на захист 
виникає у особи від початку кримінального переслідуван-
ня,  тому  суб’єктами,  які мають право на  захист,  є:  підо-
зрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений. 

Зазначені  поняття  можуть  охоплюватися  одне  одним 
залежно від значення, в якому вони вживаються. З одно-
го боку, як справедливо стверджує В. О. Попелюшко, «за-
хист»  у  кримінальному  процесуальному  розумінні  охо-
плює: 1) доказову діяльність захисника-адвоката; 2) його 
роботу  у правовому  (матеріально–  та процесуально-пра-
вовому) полі справи; 3) надання підзахисному необхідної 
юридичної допомоги [7, с. 12]. З іншого боку, правова до-
помога включає такий вид правових послуг, як захист від 
обвинувачення. 

Звертаючись  до  законодавчого  врегулювання  даного 
питання, можна констатувати, що  за  змістом ст. 20 КПК 
України поняття «захист» вживається у більш широкому 
значенні, ніж «правова допомога». Так, відповідно до цієї 
статті, «… засуджений має право на захист, яке полягає у 
наданні йому можливості … користуватися правовою до-
помогою захисника». В той же час за змістом ст. 13 Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу», правова до-
помога вживається у більш широкому значенні, ніж захист. 
Зокрема, у ч. 2 ст. 13 цього Закону зазначено: «Безоплатна 
вторинна правова  допомога  включає  такі  види правових 
послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, 
що мають право на безоплатну вторинну правову допомо-
гу, в судах, інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами; складення доку-
ментів процесуального характеру».

Згідно зі ст. 59 Конституції України, кожен є вільним у 
виборі захисника своїх прав. Ця норма закріпила свободу 
кожної  особи  вільно  обирати  захисника  своїх  прав. При 
цьому це право не може обмежуватися без врахування ін-
тересів людини, яка потребує юридичної допомоги.

Разом з цим, одним з істотних недоліків у роботі судів 
апеляційних інстанцій є неврахування вимог Конституції 
України (ст. 59), КПК України (ст. 54) та практики Євро-
пейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) в частині за-
міни захисника або відмови від нього, що призводить до 
порушення права на захист засудженого. 

Наприклад, ухвалою ВССУ від 22 жовтня 2015 р. ска-
совано  вирок  Апеляційного  суду  Київської  області  від 

23 липня 2015 р. З матеріалів кримінального проваджен-
ня  вбачається,  що  підсудний  уклав  угоду  з  адвокатом 
О. В. Єрмоленком про надання правової допомоги у кри-
мінальному провадженні. Після неявки  захисника  (пере-
бував  на  лікарняному)  на  судове  засідання  апеляційний 
суд прийняв рішення про призначення іншого захисника. 
Однак засуджений клопотання про це не  заявляв  і напо-
лягав  на  відкладенні  справи  на  іншу  дату,  оскільки  ви-
словлював  бажання,  щоб  його  продовжував  захищати 
О. В. Єрмоленко. При цьому він письмово відмовився від 
послуг  іншого  захисника.  Апеляційний  суд,  приймаючи 
рішення, проігнорував позицію підсудного щодо його за-
хисту захисником, з яким він уклав угоду, не розглянувши 
заяву підсудного про відмову від  захисника. З огляду на 
викладене, колегія суддів констатувала порушення права 
на захист  і призначила новий розгляд у суді апеляційної 
інстанції  [8].  Таким  чином,  заміна  одного  захисника  на 
іншого відбулася всупереч волі обвинуваченого та з пору-
шенням встановленого законом порядку. Суд апеляційної 
інстанції порушив визначені у ст. 54 КПК України правила 
щодо заміни захисника та позбавив особу можливості за-
лучити юридичну допомогу захисника, обраного на влас-
ний розсуд.

Однією  з  найпоширеніших  в  судовій  практиці  форм 
порушення права на захист є незабезпечення участі захис-
ника у судовому кримінальному провадженні апеляційної 
інстанції. Аналіз рішень ВССУ засвідчує наявність різних 
форм порушення права на захист в частині забезпечення 
захисника. Для  прикладу:  ухвалою ВССУ  від  04  серпня 
2016 р. було скасовано вирок Апеляційного суду Дніпро-
петровської області від 25 листопада 2015 р. і призначено 
новий  розгляд  у  суді  апеляційної  інстанції.  З  матеріалів 
кримінального  провадження  випливає,  що,  згідно  з  тех-
нічним записом та журналом судового засідання, під час 
виступу  підсудного  з  останнім  словом  він  наголошував 
на бажанні, щоб розгляд провадження щодо нього в суді 
апеляційної  інстанції  проводився  за  участю  його  захис-
ника.  Однак  суд  апеляційної  інстанції  знехтував  правом 
засудженого,  чим  фактично  позбавив  його  можливості 
реалізувати  своє  право  на  захист  на  етапі  апеляційного 
оскарження рішення суду першої інстанції. З огляду на ви-
кладене, суд касаційної інстанції констатував порушення 
права засудженого на захист під час розгляду справи в суді 
апеляційної інстанції [9].

Неприпустимим є й відсторонення захисника під при-
мусом.  У  рішенні  у  справі  «Яременко  проти  України» 
ЄСПЛ констатував порушення п.п «с» п. 3 ст. 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 
Конвенція),  оскільки  особу  позбавили  юридичної  допо-
моги шляхом відсторонення від участі у справі обраного 
ним  захисника  після  того,  як  останній  порадив  своєму 
клієнтові  мовчати  і  не  свідчити  проти  себе.  При  цьому 
заявника  змусили  підписати  відповідне  клопотання  про 
відсторонення захисника. Констатуючи порушення права 
на захист, ЄСПЛ зауважив, що, з огляду на спосіб, у який 
захисника було усунуто від участі у справі, та на підста-
ви, якими було пояснено це рішення, є серйозні сумніви у 
справедливості провадження у цій справі (п. 90) [10].

Важливим питанням, на якому автор акцентує увагу, є 
порушення права на  захист шляхом незабезпечення осо-
бистої участі обвинуваченого у судовому провадженні. За 
змістом  ч.  4  ст.  401 КПК України  обвинувачений  підля-
гає обов’язковому виклику в судове засідання для участі 
в апеляційному розгляді, якщо в апеляційній скарзі пору-
шено питання про погіршення його становища або якщо 
суд  визнає  обов’язковою  його  участь,  а  обвинувачений, 
який утримується під вартою, – також у разі надходжен-
ня його клопотання. Разом  з цим непоодинокими є фак-
ти  незабезпечення  обвинуваченому  можливості  брати 
особисту  участь  у  кримінальному  провадженні  в  суді 
апеляційної  інстанції. Так,  ухвалою ВССУ від  10  квітня 



178

№ 4/2017
♦

2014 р. скасовано ухвалу Апеляційного суду Одеської об-
ласті  від 26  вересня 2013 р.  і  призначено новий розгляд 
у  суді  апеляційної  інстанції.  З  матеріалів  кримінального 
провадження  випливає,  що  апеляційний  суд  розглянув 
апеляційну  скаргу  обвинуваченого  за  його  відсутності. 
При  цьому  обвинувачений  мав  бажання  брати  участь  у 
розгляді справи в апеляційному суді, надіслав відповідне 
письмове клопотання, але в судове засідання його не було 
доставлено.  Констатуючи  порушення  права  засудженого 
на захист, колегія суддів ВССУ, спираючись на положення  
ст. 20 КПК України, зазначила, що апеляційний суд не за-
безпечив обвинуваченому особисту участь у кримінально-
му провадженні [11]. Аналогічне порушення права особи 
на захист було констатовано й в ухвалі ВССУ від 13 груд-
ня 2016 р. № 235/6399/15-к. 

Отже, неврахування судами апеляційних інстанцій ви-
мог КПК України  та практики ЄСПЛ в  частині  незабез-
печення особистої участі обвинуваченого в судовому про-
вадженні призводить до порушення його права на захист. 
При цьому така форма порушення також є однією із най-
поширеніших в судовій практиці ([12-17] та ін.).

Виходячи із системного аналізу вимог ст. ст. 20, 42, 401 
КПК України, п. 1 та п.п «с» п. 3 ст. 6 Конвенції щодо спро-
можності засудженого ефективно брати участь у судовому 
розгляді його справи,  забезпечення цих прав включає не 
лише участь в судовому засіданні, наданні обвинувачено-
му, підсудному, засудженому слова на відповідних стадіях 
процесу, а й створення умов, за яких він мав би змогу ре-
ально взяти участь у допиті свідків, підбитті підсумків до-
слідження доказів, дати їм власний аналіз, аргументувати 
на підставі  своєї  оцінки доказів  власну позицію  захисту 
та тощо [16].

Як  правило,  суди  виконують  вимоги  КПК  Украї-
ни  щодо  допиту  обвинуваченим  свідка  під  час  надання 
останнім  показань.  Проте  інколи  трапляються  випадки 
порушення судами відповідних вимог кримінального про-
цесуального  закону.  Так,  ухвалою  ВССУ  від  17  грудня 
2015  р.  скасовано  вирок  Апеляційного  суду  Запорізької 
області від 27 травня 2015 р. і призначено новий розгляд 
у  суді  апеляційної  інстанції.  З  матеріалів  кримінального 
провадження випливає, що 27 січня 2015 р. в суді першої 
інстанції  було  допитано  свідка  за  відсутності  обвинува-
ченого,  якого  суд  видалив  із  зали  судового  засідання  на 
час його допиту. В той же час після повернення обвину-
ваченого в судове засідання суд не надав йому можливості 
спростувати свідчення, які стали ключовими в обвинува-
ченні, та ставити йому запитання. З огляду на викладене, 
колегія суддів констатувала порушення права на захист від 
пред’явленого обвинувачення [18].

Аналогічні  випадки  порушення  права  обвинувачено-
го  на  допит  свідків  викладено  у  рішеннях ЄСПЛ  «Олег 
Колесник проти України» (п.п. 42,43), «Жуковський проти 
України» (п.п. 40-42), «Жогло проти України» (п.п. 38-40) 
та ін.

ЄСПЛ  в  цьому  контексті  зазначав:  «Усі  докази  за-
звичай  мають  бути  представлені  у  відкритому  слуханні 
справи  в  присутності  обвинуваченого  для  забезпечення 
можливості надати аргументи іншій стороні. Існують ви-
нятки з цього правила,  але вони не повинні порушувати 
право захисту. Як загальне правило, пункти 1 та 3 (d) ст. 
6 вимагають надання підсудному відповідної та належної 
можливості  заперечити,  а  також ставити  запитання свід-
кові обвинувачення або під час давання показань, або на 
пізнішому етапі. Обвинувачення не повинно ґрунтуватись 
виключно чи вирішальною мірою на тих показаннях, які 
сторона захисту не могла оскаржити... Якщо обвинуваче-
ному було надано відповідну та належну можливість за-
перечувати  такі  показання  –  або під  час  їх  надання,  або 
на пізнішому етапі, прийнятність їх як доказів як така не 
суперечить вимогам пунктів 1 та 3  (d) ст. 6. Відповідно, 
якщо засудження ґрунтується виключно або вирішальною 

мірою на показаннях свідків, яких обвинувачений не мав 
можливості допитати або вимагати їхнього допиту – як під 
час розслідування, так і під час судового розгляду, право 
на  захист настільки обмежене, що стає несумісним з  га-
рантіями, передбаченими ст. 6 Конвенції» (п. 39 Рішення 
ЄСПЛ «Жогло проти України») [19].

Таким  чином,  відповідно  до  змісту  положень  ст.  6 
Конвенції, правозастосовної практики ЄСПЛ та вимог ві-
тчизняного кримінального процесуального законодавства, 
підсудному  під  час  судового  засідання  має  надаватися 
можливість заперечувати показання свідка обвинувачення 
та допитати його під час надання останнім показань.

Підсумовуючи аналіз практики ВССУ за 2014–2016 рр. 
на предмет виявлення порушень права на захист на стадії 
касаційного  провадження,  можна  констатувати  наступні 
форми  відповідних  порушень,  які  допускаються  судами 
нижчестоячих інстанцій:

а)  порушення,  що  пов’язані  із  здійсненням  захисту 
безпосередньо  обвинуваченим:  відмова  обвинуваченому 
(підсудному) у задоволенні клопотання про ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження; незабезпечен-
ня засудженому можливості брати особисту участь у кри-
мінальному провадженні в суді апеляційної інстанції (ч. 1 
ст. 20 КПК України); ненадання засудженому можливості 
на ознайомлення з пам’яткою про його права і обов’язки 
та/або нероз’яснення їх головуючим під час судового засі-
дання в суді апеляційної інстанції; ненадання обвинуваче-
ному можливості брати участь під час судового розгляду у 
допиті свідків (ст.ст. 20, 42 КПК України); незабезпечення 
права  на  вільний  вибір  захисника  (неприйняття  відмови 
від послуг захисника через неефективний захист; незабез-
печення  його  заміни);  ненадання  обвинуваченому  права 
на участь у судових дебатах та/або виступити з останнім 
словом; 

б) порушення, що пов’язані із незабезпеченням учас-
ті  захисника  у  судовому  кримінальному  провадженні 
апеляційної інстанції: незабезпечення обов’язкової учас-
ті  захисника  у  судовому  кримінальному  провадженні 
апеляційної інстанції щодо осіб, які не володіють мовою, 
якою  здійснюється  кримінальне  провадження;  незабез-
печення захисником осіб, які через свої фізичні вади не 
можуть самостійно реалізувати право на  захист під час 
досудового  розслідування  та  судового  розгляду  кримі-
нального провадження; незабезпечення захисником осіб, 
які через свої психічні вади не можуть самостійно реалі-
зувати право на  захист у  судовому кримінальному про-
вадженні;  незабезпечення  участі  захисника  у  судовому 
кримінальному провадженні апеляційної інстанції, якщо 
обставини кримінального провадження вимагають учас-
ті  останнього,  а  обвинувачений  не  залучив  його;  неза-
безпечення участі захисника в суді апеляційної інстанції 
шляхом непризначення захисника за наявності клопотан-
ня про його залучення та/або неповідомлення захисника 
про  дату  судового  засідання;  незабезпечення  участі  за-
хисника в судовому кримінальному провадженні апеля-
ційної інстанції через те, що апеляційний суд переглянув 
вирок  місцевого  суду  за  участю  «захисника»,  стосовно 
якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться ві-
домості про зупинення або припинення права на заняття 
адвокатською діяльністю;

в) порушення, що пов’язані із забезпеченням здійснен-
ня захисту захисником: ненадання захиснику можливості 
брати участь у судових дебатах в судовому кримінально-
му провадженні апеляційної інстанції; позбавлення судом 
апеляційної інстанції залученого обвинуваченим до участі 
у кримінальному провадженні захисника права на апеля-
ційне оскарження вироку місцевого суду (ч. 1 ст. 48 КПК 
України);

г) інші порушення пов’язані з обов’язком держави за-
безпечити  можливість  здійснення  ефективного  захисту: 
незабезпечення права засудженого на захист у криміналь-
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ному провадженні щодо особливо тяжких злочинів в суді 
апеляційної інстанції (ч. 1 ст. 52 КПК України); заміна од-
ного  захисника на  іншого  всупереч  волі  обвинуваченого 
та  порушення  встановленого  законом  порядку;  відмова 
суду в задоволенні клопотань обвинуваченого про допит 
усіх  свідків  та  експерта-психолога  (п.  1  ч.  4  ст.  42 КПК 
України); незабезпечення дотримання встановлених КПК 
України правил щодо відмови від захисника (присутності 
захисника після надання можливості для конфіденційно-
го  спілкування  з ним та/або фіксації на носії  інформації 
відмови обвинуваченого від захисника тощо (ст. 54 КПК 
України)); здійснення захисту неповнолітнього і доросло-
го співучасників злочину одним і тим самим захисником; 
нероз’яснення суддею обвинуваченому у вчиненні злочи-
ну, за який передбачено покарання у вигляді довічного по-

збавлення волі, можливості розгляду кримінального про-
вадження стосовно нього судом присяжних (ст. 384 КПК 
України).

З метою забезпечення дотримання прав людини на ста-
діях апеляційного та касаційного провадження необхідно 
впровадити відповідальність за вчинення суддівських по-
милок,  пов’язаних  із  незабезпеченням  права  на  захист. 
Зокрема, за першу суддівську помилку, пов’язану з пору-
шенням права на захист, потрібно оголошувати догану, а 
за повторну – протягом п’яти найближчих років, – звіль-
нення із займаної посади. Відтак, ч. 6 ст. 126 Конституції 
України  пропонується  доповнити  новим  пунктом  такого 
змісту: «Отримання протягом п’яти років двох доган за не-
дотримання вимог КПК України щодо забезпечення права 
на захист у кримінальному провадженні».
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РЕгіОНальНий кОНфлікТ як ЗагРОЗа Для МиРУ У СУЧаСНОМУ СВіТі

REGIONAL CONFLICT AS A THREAT TO THE PEACE IN CONTEMPORARY WORLD
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здобувач кафедри міжнародного публічного права

Київський національний торговельно-економічний університет

У статті проводиться аналіз сучасних загроз для миру в умовах глобалізації та досліджується місце регіонального конфлікту як за-
грози для миру. Автор акцентує увагу на тому, що сьогодні відбувається активізація зусиль щодо пошуку нових ефективних механізмів 
реагування на загрози для миру.

Ключові слова: регіональний конфлікт, загроза для миру, право міжнародної безпеки, спір, ситуація.

В статье проводится анализ современных угроз для мира в условиях глобализации и исследуется место регионального конфликта 
как угрозы для мира. Автор акцентирует внимание на том, что сегодня активизируются усилия по поиску новых эффективных механиз-
мов реагирования на угрозы для мира.

Ключевые слова: региональный конфликт, угроза для мира, право международной безопасности, спор, ситуация.

The analysis of the regional conflict as a threat to the peace has led to understanding that in current practice and theory of international 
security law several different terms are used to describe conflict situations between the subjects of international law, such as “war conflict”, “war”, 
“regional conflict”, “international conflict”, and “armed conflict”. The author is willing to prove that the regional conflict can result in armed conflict 
or war conflict in the event if the system of regional collective security was unable to prevent from such occasion, or even become an international 
conflict as a result of failure of the universal system of collective security to take proper measures in order to provide international peace and se-
curity. At the same time the author carries out the analysis of current threats of peace in the conditions of globalization and attempts to categorize 
them according to their impact on today’s world. Thus, the author is coming to a conclusion that regional conflict shall be deemed as the threat to 
the peace and moreover shall be considered as a basis of the regional system of collective security appearance and functioning. To sum up, she 
assumes that the interconnected character of current problems in the field of international security requires plenty of efforts from all the subjects 
of international law, which shall result in protection of the current legal world order, human rights, as well as international peace and security.

Key words: regional conflict, threat to peace, international security right, dispute, situation.

РОЗДіл 8 
МіжНаРОДНЕ ПРаВО

Після закінчення «холодної війни» та розпаду біполяр-
ної системи міжнародних відносин, держави опинились у 
ситуації розбудови нового загальносвітового правопорядку. 
Можна  стверджувати, що  сьогодні  відбувається  зміщення 
впливу в бік менш розвинутих держав, оскільки саме на їх 
долю перепадає велика кількість різного роду регіональних 
конфліктів і загроз для миру. Як уже було досліджено, кіль-
кість та рівень загроз і викликів міжнародній безпеці сьо-
годні зростає та імовірніше за все буде зростати все швид-
ше. На нашу думку, це передусім пов’язано зі більшенням 
індивідуальних і групових факторів і сил, які впливають на 
систему колективної безпеки. Так, на думку І.І. Лукашука: 
«За прогнозами вчених в найближчому майбутньому очіку-
ється близько 70 конфліктів» [1, с. 44]. 

Отже, можна стверджувати, що дослідження існуючих 
підходів  до  визначення  регіональних  конфліктів  і  загроз 
для миру та їх подальший аналіз і співвідношення між со-
бою є досить актуальною темою в межах права міжнарод-
ної безпеки. Тож, для подальшого аналізу необхідно дати 
визначення  «регіональному  конфлікту»  та  «загрози  для 
миру» як категоріям в межах дослідження. 

Конфлікт  (з  лат.  conflictus –  такий, що  зіштовхнувся) 
є  способом вирішення протиріч  завдяки протидії  сторін. 
Саме  протидія  сторін  є  основою  конфлікту.  Якщо  мова 
йде про  конфлікт  регіональний,  то його можна розуміти 
як  спосіб  вирішення протиріч між державами або  інши-
ми суб’єктами міжнародного права в межах певного гео-
графічного  регіону.  Треба  також  зазначити, що  причини 
таких  конфліктів  можуть  бути  досить  різними.  Зокрема, 
це можуть бути суперечності в економічній, національно-
етнічній,  релігійній,  ідеологічній,  екологічній  або ж вій-
ськовій сферах.

Регіональний конфлікт слід також відрізняти від термі-
нів «військовий конфлікт», «війна», «збройний конфлікт» 

і «міжнародний конфлікт». На нашу думку, всі ці терміни, 
окрім  міжнародного,  є  видами  регіональних  конфліктів. 
Як вже зазначалось, основою конфлікту завжди є проти-
річчя  та  протидія,  яка  може  бути  виражена  в  будь-якій 
формі. Можна стверджувати, що війна  та  збройний кон-
флікт  є  найбільш  небезпечними  рівнями  регіонального 
конфлікту,  і  є  такою формою міжнародних відносин, що 
хоча й  заборонена,  але  є реальністю, на яку міжнародне 
право має зважати, протиставляючи їй організовані гаран-
тії попередження та припинення конфліктів. 

Міжнародний конфлікт, на відміну від регіонального, 
немає  обмеження  за  регіоном,  він  зачіпає  інтереси  всіх 
учасників міжнародних відносин, хоча слід зазначити, що 
регіональний конфлікт може перетворитися на міжнарод-
ний,  якщо  механізми  забезпечення  регіональної  колек-
тивної безпеки виявляться безрезультатними. Наприклад, 
конфлікт  в Югославії,  а  потім  і  в Боснії  та Герцеговині, 
який Рада Безпеки визначила як «загрозу для миру», хоча 
можна було стверджувати про порушення миру.

На  нашу  думку,  регіональні  конфлікти можна  класи-
фікувати:

1. За сферою прояву:
– внутрішні;
– зовнішні;
– приховані.
2. За першопричиною:
– соціальні;
– економічні;
– територіальні;
– ідеологічні;
– релігійні;
– національно-етнічні;
– політичні
– військові тощо.
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3. За динамікою:
– на стадії виникнення;
– на стадії ескалації;
– на стадії кризи;
– на стадії вирішення.
4. За характером:
– збройні;
– антагоністичні
5. За темпоральними характеристиками:
– довготривалі;
– короткочасні;
– хронічні.
6. За джерелом виникнення:
– об’єктивно зумовлені;
– суб’єктивно зумовлені.
Отже, регіональний конфлікт – це крайній спосіб ви-

рішення  протиріч  у  будь-якій  сфері  міжнародних  відно-
син між суб’єктами міжнародного права в межах певного 
географічного регіону через протидію сторін. Регіональні 
конфлікти можна  умовно  поділити  на  групи  з  огляду  на 
чинники,  які  зумовили  їх  виникнення  та  вплив  яких  на 
їхнє існування триває.

У науковій юридичній літературі для розуміння проти-
річ між суб’єктами міжнародного права вживаються також 
інші терміни. Наприклад, «спір», «ситуація», «розходжен-
ня», «незгода», «протиріччя», «загроза для миру», «викли-
ки» тощо. Так, ми погоджуємося з думками Л.Д. Тимченка, 
В.П. Кононенка про те, що: «У положеннях р. VI «Мирне 
вирішення спорів»  (ст. 33–38)  і р. VII «Дії щодо загрози 
миру, порушень миру і актів агресії» (ст. 39–51) Статуту 
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) вживають тер-
міни «спір» і «ситуація». Наприклад, ст. 34 Статуту ООН 
свідчить:  «Рада  Безпеки  уповноважується  розслідувати 
будь-який спір або будь-яку ситуацію, яка може призвести 
до міжнародного напруження або викликати спір, для ви-
значення того, чи не може продовження цього спору або 
ситуації загрожувати підтримці міжнародного миру і без-
пеки». Водночас ні ця стаття, ні інші положення Статуту 
ООН не надають визначення понять «спір»  і «ситуація». 
Статут ООН показує лише, що ситуації та спори можуть 
бути двох видів: такими, що або загрожують міжнародно-
му миру і безпеці, або ні. Зрозуміло, що ця диференціація 
є відносною, оскільки і ситуація, і спір за певних обставин 
можуть містити загрозу для міжнародного миру і безпеки» 
[2, с. 566].

І.І.  Ніколенко  зазначає:  «мирні  засоби  застосовують-
ся тоді, коли між державами (і тільки між ними) виникає 
міжнародний  спір»  [3,  с.  204].  Така  думка  нам  здається 
досить  суперечливою,  оскільки  міжнародний  спір  може 
виникнути  і  між  іншими  суб’єктами  міжнародного  пра-
ва, наприклад, такими, як нації і народи, що борються за 
самовизначення. Вона також зауважує, що, хоча поняття 
«спір»  і  «ситуація»  не  мають  нормативних  характерних 
ознак, «доктрина виходить  із  того, що «ситуація» не ви-
значається  чітко  окресленими  вимогами одного  суб’єкта 
міжнародного права до іншого, але у відповідності до Ста-
туту ООН у ситуації сторона не має стримуватись під час 
голосування з цього питання в Раді Безпеки,  а в спорі – 
має, звідси випливає, що по відношенню до змісту ситуа-
ція є ширшим поняттям, ніж спір» [3, с. 204].

Щодо терміну «загроза для миру» варто погодитись із 
твердженням В.С. Ржевської:  «можна  сказати, що  загро-
за  для  миру  є  підставою  для  колективних  дій  світового 
співтовариства  за  рішенням  Ради  Безпеки,  спрямованих 
на  підтримку  міжнародного  миру  й  безпеки.  Втім,  таке 
визначення видається незадовільним, оскільки збудоване 
на зовнішніх процесуальних ознаках, хоча і передбачених 
Статутом ООН, і нічого не говорить про сутність явища» 
[4, с. 11–12].

Вона пропонує розмежовувати два різні явища – «за-
гроза для миру» і «загроза силою», яке також закріплене 

в Статуті ООН (ст. 4 п. 2). Науковець також зазначає, що 
«загроза для миру» є більш широким поняттям, ніж «за-
гроза силою», і вказує, що «ООН не вдалося вповні реалі-
зувати себе як формі централізованого прийняття рішень 
про застосування сили на міжнародному рівні. Тому вона 
все більше звертає увагу на роботу з чинниками, які най-
частіше  є  причинами  загрози  силою  або  застосування 
сили – порушеннями прав людини в усіх сферах, бідніс-
тю, реагуванні на стихійні лиха та запобіганні  їх наслід-
кам тощо» [4, с. 12].

Ми  також  поділяємо  думку, що  згадані  поняття  не  є 
тотожними, проте вони можуть бути поєдуватися причин-
но-наслідковими  зв’язками. Так,  будь-який регіональний 
конфлікт є загрозою для миру, проте не кожна загроза для 
миру може бути регіональним конфліктом. 

Отже можна стверджувати, що в сучасній науці міжна-
родного права існує декілька усталених термінів, які мож-
на  використовувати  для  аналізу  системи  універсальної 
колективної та регіональної систем міжнародної безпеки. 

Більшість сьогоднішніх конфліктів, по суті, є внутріш-
німи, навіть якщо вони швидко прийматимуть регіональ-
ні  та  транснаціональні  обертони.  Вони  підживлюються 
конкуренцією за владу та ресурси, нерівністю, маргіналі-
зацією  та  відчуженням,  поганим  управлінням,  слабкими 
інститутами, сектантськими розбіжностями. Їх загострю-
ють зміни клімату, зростання населення і глобалізація зло-
чинності та тероризму. Оскільки спостерігається одночас-
на дія багатьох чинників, має відбуватись така ж кількість 
дій із боку держав у сфері підтримки колективної безпеки, 
кількість,  здатна  протидіяти  викликаній  кризі,  яка  може 
поглинути країну чи регіон, або ж має глобальні наслідки.

На нашу думку, серед головних загроз для миру сьо-
годні можна виділити такі:

1. Міжнародний тероризм, на наш погляд, має посідати 
перше місце в такому переліку. Для України чітке розумін-
ня боротьби з тероризмом має особливе значення у зв’язку 
з проведенням Антитерористичної операції на Сході. Сьо-
годні  можна  стверджувати,  що  завданням  міжнародного 
співтовариства країн є збереження і розвиток загальносві-
тового  досвіду  боротьби  з  цим  явищем,  оскільки  захист 
прав і свобод людини є обов’язком кожної держави.

2.  Проблема  нерозповсюдження  зброї  масового  зни-
щення, а також шляхів і засобів її доставляння набуває но-
вих обертів за умов глобалізації. Небезпека потрапляння 
ядерної,  хімічної,  біологічної  зброї  чи  її  компонентів  до 
рук  екстремістських  або  терористичних організацій  зна-
чно збільшує руйнівний потенціал міжнародного терориз-
му. 

3.  Необхідність  універсалізації  договорів  про  нероз-
повсюдження ядерної  зброї та про всезагальну заборону 
його випробування. У ракетній сфері так само є необхід-
ність розгортання процесу переговорів щодо глобального 
режиму  нерозповсюдження  ракет  і  ракетних  технологій. 
Сьогодні  можна  також  стверджувати,  що  існує  необхід-
ність заборони ядерних випробувань у космосі, та збере-
ження космосу як зони вільної від зброї будь-якого рівня.

4. Регіональні конфлікти, про які вже йшла мова вище, 
також є однією з найбільш небезпечних загроз для миру. 
Підйом політичного і релігійного екстремізму в багатьох 
«гарячих точках» значно ускладнює пошук компромісів і 
шляхів вирішення проблеми, та сприяє нестабільності від 
Косово до Індонезії. 

5.  Проблеми  у  сфері  охорони  навколишнього  серед-
овища також можна віднести до загроз для миру. У наш 
час мова йде вже про формування нового інституту еколо-
гічної безпеки в межах галузі права міжнародної безпеки. 

6. Гуманітарна проблема не  так часто обговорюється 
серед вчених, проте лишається однією з основних загроз 
для миру. Так, у річному звіті щодо гуманітарної ситуації 
в Палестині за 2014 р., опублікованому в березні 2015 р. 
Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, за-
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значається, що криза, яка впливає на життя палестинців, 
їхні  свободи,  безпеку пересування  та  доступ до  захисту, 
триває  через  «довгу  окупацію  (Ізраїлем)  <…>,  а  також 
систему  політики,  яка  не  дає  палестинцям  можливос-
ті  вести  нормальне,  самодостатнє життя». У  звіті  також 
йдеться про те, що в минулому році поранення отримали 
понад  6  000  осіб, що  є  найбільшою кількістю  серед  па-
лестинців з 2005 р., коли Управління ООН із координації 
гуманітарних питань почало збирати дані [5].

Підсумовуючи аналіз сучасних загроз для миру мож-
на стверджувати, що зараз тривають процеси активізації 
зусиль щодо пошуку нових, більш ефективних механізмів 
реагування на проблеми, з якими стикається система між-
народної безпеки в сучасних умовах глобалізації. 

Взаємозв’язаний характер  сучасних проблем  вимагає 
від  всіх  суб’єктів міжнародного  права  поєднання  зусиль 
у справі миру та безпеки, сталого розвитку і прав людини 
не лише на словах, а й на практиці. Так, завдання ООН та 
інших регіональних організацій щодо підтримки миру та 
безпеки має полягати в тому, щоб відстояти людську гід-
ність і гарантувати безпеку людей, незалежно від характе-
ру конфлікту, жертвами якого вони опинились. 

Можна стверджувати, що система регіональної колек-
тивної безпеки виникла як реакція на існування регіональ-
них конфліктів і загроз для миру на регіональному рівні. 
Отже,  предметом  регулювання  системи  регіональної  ко-
лективної безпеки, основи функціонування якої закладені 
в Статуті ООН, є саме регіональний конфлікт. 

Головним органом у системі регіональної колективної 
безпеки також можна назвати Раду Безпеки ООН. До по-
вноважень Ради Безпеки ООН входить заохочення розви-
тку  застосування мирного вирішення місцевих спорів  за 
допомогою регіональних угод або органів для вирішення 

регіональних  питань,  які  стосуються  підтримки  міжна-
родного миру та безпеки, і підходять для регіональних дій, 
або за ініціативою зацікавлених держав, чи за власною іні-
ціативою.

Як  зауважує  В.М.  Репецький:  «Ст.  53  дозволяє  Раді 
Безпеки  використовувати  такі  органи  чи  угоди  для  здій-
снення примусових заходів та забороняє здійснення таких 
заходів  без  відповідного  уповноваження.  А  у  ст.  54  за-
кріплюється обов’язок  інформувати про  заплановані  або 
здійснені з метою підтримання міжнародного миру та без-
пеки дії» [6, c. 340].

На  роль  ООН  у  вирішенні  регіональних  конфліктів 
звертав увагу Генеральний Секретар Кофі Анан. Він під-
креслив,  що  в  90-х  рр.  різко  активізувалась  діяльність 
ООН як щодо підтримки миру, так  і щодо його встанов-
лення. На його думку, війна має дуже високу ціну, проте 
може бути вигідна окремим особам [7, с. 10–11].

Нгуен  Куок  Дінь  з  цього  приводу  слушно  зазначив: 
«діяльність Ради Безпеки активізувалась в небачених досі 
масштабах».  Він  стверджує,  що  «збільшилась  кількість 
резолюцій,  констатуючих  «загрози  для  миру»,  принай-
мні  в  регіональному плані.  З  іншого  боку,  Рада Безпеки 
діє досить нерішуче, коли є потреба кваліфікувати ту чи 
іншу ситуацію як агресію, хоча вона й очевидна. Навпаки, 
широке  застосування  поняття  «загроза  для  миру»  стало 
підставою для проведення багатьох операцій» [8, с. 162].

Отже, в міжнародному праві та науковій доктрині  іс-
нує  декілька  понять  для  визначення  проблем  у  взаємо-
відносинах  між  суб’єктами  міжнародного  права  у  сфері 
підтримки міжнародного миру та безпеки. Для того, щоб 
вчасно й ефективно вирішувати регіональні конфлікти, на 
базі Статуту ООН була створена регіональна система ко-
лективної безпеки з Радою Безпеки ООН на чолі. 
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УяВлЕННя ПРО СОціальНий кОНТРОль Та ПРаВОВий ПОРяДОк 
У філОСОфСькО-ПРаВОВих ПОгляДах і. каНТа, і. фіхТЕ, 

ф. ШЕлліНга, г. гЕгЕля Та л. фЕйЄРбаха

AN INDICATION ABOUT SOCIAL CONTROL AND LEGAL ORDER 
IN PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEWS I. KANT, I. FICHTE, 

F. SHELING, G. HEGEL AND L. FEUERBACH

Налуцишин В.В.,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу

Хмельницький університет управління та права

Стаття присвячена питанням розвитку філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та правовий порядок у працях пред-
ставників німецької класичної філософії: І. Канта, І Фіхте, Ф. Шелінга, Г. Гегеля та Л. Фейєрбаха. Аналізуючи погляди представників 
німецької класичної філософії, можна стверджувати, що, як і представники Нового часу, вони далі будують своє уявлення про право-
порядок на основі теорії суспільного договору. Підкреслюється думка про те, що держава та порядок є взаємозалежними, а метою по-
рядку є мир. Свобода стала ключовою цінністю правопорядку та соціального контролю у німецькій класичній філософії. Це втілювалось 
у тому, що соціальний контроль розглядався як такий, який повинен здійснюватися в межах права, а також застосовуватися лише щодо 
зовнішньої, а не внутрішньої сфери людини.

Ключові слова: громадянське суспільство, право, держава, свобода, суспільний договір, соціальний контроль, правовий порядок.

Статья посвящена вопросам развития философско-правовых представлений о социальном контроле и правовом порядке в трудах 
представителей немецкой классической философии И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля и Л. Фейербаха. Анализируя взгляды 
представителей немецкой классической философии, можно утверждать, что, как и представители Нового времени, они дальше выстра-
ивают собственное представление о правопорядке на основе теории общественного договора. Подчеркивается мысль, что государство 
и порядок взаимосвязаны, а целью порядка является мир. Свобода стала ключевой ценностью правопорядка и общественного контроля 
в немецкой классической философии. Это выражалось в том, что социальный контроль рассматривался как таковой, который должен 
осуществляться в рамках права и применяться только к внешней, а не к внутренней сфере человека.

Ключевые слова: гражданское общество, право, государство, свобода, общественный договор, социальный контроль, правовой 
порядок.

The article is devoted to the questions of the development of philosophical and legal representations about social control and legal order in 
the writings of representatives of the German classical philosophy: I. Kant, I. Fichte, F. Sheling, G. Hegel and L. Feuerbach. Analyzing the views 
of the representatives of the German classical philosophy, it can be argued that, as representatives of the New Times, they further build their un-
derstanding of the rule of law on the basis of the theory of social contract. In particular, in the philosophy of Kant were presented the value-rational 
grounds of the concept of intelligent social order through the category of proper in public life, identified the integrating forces of order, connected 
with the moral nature of man, revealed the moral basis of political order. Basis value basis of the order Kant considered freedom, which was to 
self-restrict its own arbitrariness and respect for the freedom of others. The right order, according to Fichte, consists in the safety of the individual 
and society, and in compliance with the limits of ownership of each member of society, answers but with the current law. Valuable basis of order 
is also freedom, which requires an obligation to restrict its freedom to recognize the freedom of others.

According to Hegel’s philosophy, the nature of the rule of law is perfect, since it is implemented from an absolute idea into the activity of 
people. The basic value on which social control is based is freedom as a conscious necessity. Civil society is seen as forming a social form of 
manifestation of order, and the state expresses the wisdom and power of the legal order.

 Declared by Schelling the identity of necessity and freedom forms the basis of the harmony between objective and subjective in the activities 
of man and society, is the basis of the agreement between freedom and reasonableness. In this identity, one should look for the philosophical 
justification of Schelling’s social order and control. In the philosophy of Feuerbach, the value basis of social control and order can be considered 
the recognition of the equal right of every person to the pursuit of happiness.

Emphasizes the idea that the state and order are interdependent, and the order of order is peace. Freedom has become a key value of the 
rule of law and social control in German classical philosophy. This was expressed in the fact that social control was regarded as one that should 
be carried out within the law, and should be applied only to the external, not the internal sphere of a person.

Key words: civil society, law, state, freedom, social contract, social control, legal order.

РОЗДіл 9 
філОСОфія ПРаВа

Німецька філософія права другої половини XVIII – по-
чатку XIX ст., вбираючи досягнення тогочасної культури 
та цивілізації, являла собою єдине духовне утворення. Та 
епоха була покликана здійснити критичну рефлексію пра-
ва, суспільства, держави та правового порядку. Водночас, 
філософія цієї епохи ввібрала наукові досягнення минуло-
го, відновивши діалектичний спосіб мислення, що склався 
ще  за  класичних  часів  античності,  для  якого  характерне 
тлумачення світу як єдиного цілого, що розвивається че-
рез вирішення протиріч між такими протилежними нача-
лами, як природа та суспільство, особа і держава, право та 
моральність  і т. д. Зберігши ідею високої культурної, гу-

маністичної місії філософії і права, що остаточно здолала 
механістичний  і метафізичний характер  світогляду,  який 
панував до цього часу у вченні про людину, суспільство і 
мислення, представникам німецької філософії вдалося за-
довольнити вимоги свого часу [1, с. 37].

Ідейно  німецька  класична  філософія  –  це  спроба 
розв’язати  проблеми,  фундаментальні  протиріччя,  спри-
чинені  кризою  епохи  Просвітництва.  Основними  пред-
ставниками  німецького  ідеалізму  були:  І.  Кант,  І. Фіхте, 
Ф. Шеллінг, Г. Гегель, Л. Фейєрбах  та  ін. Характерними 
рисами німецької класичної філософії є: підкреслення пе-
реваги суто теоретичної діяльності над чуттєвим досвідом 
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і експериментальною діяльністю; кабінетний стиль філо-
софствування – часто теорії філософів цієї доби не узго-
джувалися з фактами. 

Німецька класична філософія – це вершина філософ-
ського  розвитку.  До  позитивних моментів  цієї  філософії 
можна віднести: філософію І. Канта, яка віднайшла тео-
ретичне відображення рефлексії людської волі та рівності 
у період до Французької революції; «філософію активної 
сторони» І. Фіхте; основи природної спекуляції Ф. Шел-
лінга, його ж концепцію «динамічного процессу» в при-
роді, близьку до матеріалістичної діалектики; діалектичну 
концепцію Г. Гегеля, близьку до реальності і водночас, за-
вдяки своєму ідеалізму, далеку від неї. Починаючи з І. Гер-
дера, німецька філософія вводить історизм у дослідження 
суспільства  і  цим  відкидає  неісторичні  та  механістичні 
концепції  попередньої  епохи,  критикуючи  агностицизм. 
З іншого боку, наявне ідеалістичне світоглядне сприйнят-
тя більшості філософів. Ця тенденція пов’язана з багатьма 
причинами, джерелом яких є концепція ідеалізму, адже, на 
відміну  від матеріалістичної  позиції,  не потрібно  строго 
наукового пояснення при формулюванні нових відкриттів, 
ідей, теорій. Ідеалізм німецької класичної філософії пояс-
нюється економічною незрілістю та політичною слабкіс-
тю німецької буржуазії, територіальною роздробленістю. 
Тому  значення німецької  класичної філософії  було дещо 
знецінене  ідеалістичної  формою,  яка  згодом  стала  для 
неї фатальною. Однак вона сприяла відображенню нових 
наукових знань та нових філософсько-правових поглядів  
[2, с. 456–458].

Так,  у  філософському  лібералізмі  І.  Канта  ціннісно-
раціональні підстави концепції розумного порядку значно 
збагачені  новими концептами  і  категоріальними рядами. 
На відміну від попередніх теорій порядку, філософ зосе-
редив увагу на категоріях мислення, здатних більш точно 
розкрити природу належного у суспільному житті, вияви-
ти  інтегруючі сили порядку, пов’язані  з моральною при-
родою людини. Без моральної основи неможливо, на дум-
ку  І. Канта,  вибудувати політичний порядок.  «Справжня 
політика не може зробити кроки, заздалегідь не віддавши 
належне моралі, і хоча політика сама по собі важке мисте-
цтво, однак поєднання її з мораллю зовсім не мистецтво». 
Основи порядку в філософії критичного періоду закладені 
у розумності людини, її прагненні боротися за своє існу-
вання,  покладаючись  на  почуття  і  раціональне  усвідом-
лення обов’язку, а також ціннісне ставлення до реальності 
[3, с. 321].

У  своїй  філософії  І.  Кант  рішуче  засуджує  феодаль-
ний  деспотизм,  оскільки  правління  має  бути  не  «бать-
ківським»,  а  об’єднуючим  усіх  правоздатних  громадян. 
Класик  відстоював  позицію  гуманістичного  лібералізму, 
розглядаючи  республіку  як  такий  правовий  порядок,  за 
якого  беруть  гору  принципи  народного  представництва, 
гласності,  відповідальності  уряду  перед  громадським 
контролем, поділу влади. І. Кант застерігав від узурпації 
влади, особливо проти деспотизму суверенного правите-
ля, саме тому він дає найбільш послідовну розробку прин-
ципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Він 
наділяв  правом  проголошувати  війну  лише  народ,  а  не 
уряд,  адже  найважливіша  мета  правління  –  забезпечити 
мир і згоду між народами [4].

І. Кант був прихильником теорії суспільного догoвору, 
хоча його концепція  суттєво відрізнялася  від  інших. Він 
розглядав «договір» як ідеї законодавчого розуму, даного 
індивіду як формальна умова будь-якої правової дії, тобто 
відмовився від звичного тлумачення суспільного договору 
як емпіричної реальності. За теорією І. Канта, суспільний 
договір був лише умовою існування соціального (суспіль-
ного) порядку. Він вважав, що ставлення індивіда до по-
рядку повинно проявлятися у вигляді громадянської поко-
ри. Правова підстава порядку має дійсну суспільну силу, 
коли  індивід підпорядковується  закону  зі  свідомістю на-

лежного, визнаючи «морально можливий зовнішній при-
мус». Це випливає із категоричного імперативу І. Канта у 
поєднанні з категорією легітимного способу дій [5, с. 107].  
Згідно  з  І.  Кантом,  метою  держави  є  забезпечення  пра-
вопорядку,  стан  найбільшої  відповідності  державного 
устрою принципам права,  «до  чого  нас  зобов’язує  праг-
нути розум за допомогою категоричного імперативу», а не 
благо і не щастя кожного підданого [6, с. 213].

На  думку  І.  Канта,  правопорядок  повинен  спирати-
ся на загальнообов’язкові  закони, які мають випливати з 
рівності  сторін  у  приватно-правових  відносинах. Однак, 
І.  Кант  робить  серйозну  поступку  феодальній  ідеології, 
виправдовуючи закріплену у законодавстві владу чолові-
ка над дружиною, пана над  слугою. Центральною  ідеєю 
філософії  І.  Канта  є  прерогатива  народу  вимагати  своєї 
участі  у  встановленні  правопорядку  шляхом  прийняття 
конституції, що  виражає  його  волю. По  суті,  це  прогре-
сивна  демократична  ідея  народного  суверенітету,  верхо-
венство народу, що проголошується І. Кантом услід за Ж.-
Ж. Руссо, та обумовлює свободу, рівність  і незалежність 
усіх громадян в державі [7, с. 228].

Розмірковуючи  про  значення  порядку,  І.  Кант  роз-
глядає  його  у  взаємоз’вязку  зі  свободою.  Як  стверджує 
І. Кант, порядок встановлюється власне для забезпечення 
свободи, а свобода полягає у підпорядкуванні тільки тому 
закону, на який я дав свою згоду. Звідси випливає ідея не-
підпорядкування  будь-якому  законові  і  будь-якій  владі. 
І  навпаки,  як  підкреслює філософ,  якщо  я  зобов’язаний 
підкорятися будь-якій встановленій влади і від її розсуду 
повинен  очікувати  поліпшення  порядку,  який  існує,  то 
свобода може ніколи не здійснитися на ділі [8, с. 401].

Отже,  головною ціннісною  опорою порядку  І.  Канта 
була  свобода,  основним  прівілеєм  якої  він  вважав  само-
обмеження  власної  сваволі,  повагу  до  свободи  інших. 
І.  Кант,  як  і Ж.-Ж.  Руссо,  вирішив  питання  можливості 
свободи у суспільстві тим, що включив до автономної мо-
тивації поведінки індивіда повагу до інших рівних їй істот. 
Ця  сутність  «загальної  волі» Ж.-Ж.  Руссо  переходить  у 
моральний закон І. Канта – категоричний імператив, зміст 
якого полягає не лише в обмеженні власного егоїзму, але й 
самообмеження, щоб не зруйнувати людське суспільство, 
встановлене на основі взаємних відносин типу договору, 
угоди, обіцянки, збереження і т. і. [2, с. 481–485].

Моральна свобода особи, за І. Кантом, полягає в усві-
домленні  та  виконанні  обов’язку  перед  самим  собою  й 
іншими  людьми,  коли  існують  вільна  воля  та  воля,  під-
порядкована  моральним  законам.  Ідея  свободи  людини 
пов’язувалась із правовою рівністю людей. І. Кант вважав, 
що для того, хто звик до свободи, немає більшого нещас-
тя, ніж бути відданим у владу такої ж суті, як він сам, що 
може примусити його відмовитися від своєї волі та робити 
те, чого він хоче [9, с. 329].

Автономія індивіда визначається у свободі від зовніш-
нього примусу, насильства, неволі чи маніпуляції, а також 
від  внутрішніх  мотивацій,  спонуканих  бажаннями,  при-
страстями  чи  упередженнями.  «Природжене  право  тіль-
ки одне-єдине: свобода – право, що притаманне кожному 
в силу його належності до людського роду»  [10, с. 147]. 
Свобода є відсутністю зумовленості як такої, що діє у при-
роді як форма детерміністичних взаємозв’язків чи законів. 
Свобода  є  наслідком  вибору,  а  основою  вибору  є  розум 
людини. Тому слід погодитись, що свобода розглядається 
І.  Кантом  як  людська  здатність  самостійно  розпочинати 
дію чи вносити змінювати соціальний світ [11, c. 42].

Необхідною  межею  свободи,  на  думку  І.  Канта,  є 
примус  у  формі  державної  влади  та  загальноприйнятих 
стандартів культури, які обов’язкові для регулювання сус-
пільного життя. Справедливий громадський устрій багато 
в  чому  тотожний  ідеальному  порядку  суспільства,  який, 
за  допомогою  категоричного  імперативу,  інтегрується  у 
справедливе  суспільство.  І.  Кант  послідовно  відтворює 
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структурні рівні порядку суспільства, пов’язані  з приро-
дою людини. Без моральної основи, обов’язку, неможли-
во, на думку І. Канта, вибудувати порядок [3, с. 321].

І. Фіхте вважав, що досягнути порядка можна лише за 
допомогою договору, мета якого полягає у визначенні меж 
свободи  кожного  індивідуума  та  в  установі  примусової 
влади. Цей договір має на меті забезпечення порядку, який 
полягає у безпеці індивідуума та безпеці всього цілого, у 
дотриманні  меж  власності  кожного  члена  суспільства. 
Для забезпечення порядку, як зазначав І. Фіхте, створено-
го дією загальної волі, потрібна надсила, що перевершує 
силу  кожного  окремого  індивідуума.  За  допомогою  цієї 
надсили держава і здійснює примус, який має бути право-
мірним: влада повинна діяти лише відповідно до цивіль-
ного і кримінального закону [12, с. 165]. У цього філосо-
фа, як і у І. Канта, ціннісною основою є свобода. І. Фіхте 
підкреслював таку думку: якщо хочеш бути вільним, то ти 
зобов’язаний обмежити свою свободу визнанням свободи 
інших людей. Далі філософ стверджував: а) закони пови-
нні містити  такі  гарантії  свободи,  які  кожна особистість 
могла  б  прийняти  як  свої  власні;  б)  законів  повинні  не-
ухильно дотримуватися, бо закон є влада [13, с.163].

І. Фіхте вважав суперечність між необхідністю і свобо-
дою головною проблемою етики. На його думку, людина 
підкоряється  законові  причинної  зумовленості  не  тільки 
як  частина  природи,  але  і  як  суб’єкт  громадянського  іс-
торичного процесу. І. Фіхте вбачав у свободі дію, що ґрун-
тується на пізнанні необхідності. Він ввів поняття ступеня 
свободи, що фіксує доступність  свободи людям  залежно 
від рівня історичного розвитку суспільства, в якому вони 
перебувають, а не від індивідуальної мудрості.

Свобода, за І. Фіхте, полягає у добровільному підпоряд-
куванні індивіда законам і цілям розвитку людського роду. 
Підпорядкування це ґрунтується на пізнанні необхідності. 
Під впливом Б. Спінози він визнає, що фізична природа лю-
дини та її воля, уся духовна діяльність людини взагалі де-
терміновані. Людина підпорядкована закону причинної зу-
мовленості, яка настільки необхідна, що все, название нами 
випадковим,  виявляється  лише  видимістю  випадковості  і 
пояснюється недостатнім знанням [14, с. 266].

Г. Гегель поділяв платонівську позицію стосовно того, 
що право й порядок у суспільстві нерозривно пов’язані з 
ідеями, логікою, розумом, тобто тими факторами, які на-
лежать  до  «ідеальних».  Отже,  природа  правопорядку  – 
ідеальна, згідно з філософією Г. Гегеля [15, с. 15].

Право Г. Гегель ототожнював зі свободою, воно постає 
як система підпорядкування. Свобода є знанням і усвідом-
ленням такого підпорядкування. На його думку, основна 
заповідь права є: «будь особою і поважай інших як осіб» 
[16, с. 65]. Г. Гегель обґрунтовує формальну, правову рів-
ність людей: люди рівні як вільні особи, рівні в однаково-
му праві на приватну власність, але не у розмірі володіння 
власністю. Вимога фактичної рівності розглядається ним 
як нерозумний погляд [17, с. 82].

Громадянське суспільство Г. Гегель розглядає як стан 
суспільних  зв’язків,  що  базуються  на  взаємодії  і  вза-
єморозвитку  індивідуального  та  загального.  У  «грома-
дянському суспільстві кожен для себе – ціль, усі інші для 
нього – ніщо», проте без цих  інших людина не може за-
довольнити  свої  потреби  і  змушена  взаємодіяти  з  ними. 
Тому  ціле  виступає  ґрунтом  опосередкування,  на  якому 
дають собі свободу всі одиничності» [18, с. 50].

Цінність людини найбільш повно проявляється у гро-
мадянському  суспільстві,  яке  визначається  самоцінністю 
індивідуального буття конкретної людини, яка «є для себе 
особливою метою, цілісністю власних потреб і сумішшю 
природної  необхідності  та  свавілля;  та  опосередкованіс-
тю індивідуального буття, формою загальності, оскільки 
«кожне з них стверджує свою значимість і задовольняєть-
ся тільки як опосередковане  іншими такими ж  індивіду-
альними буттями»» [11, с. 52].

Проблема соціального контролю у Г. Гегеля розгляда-
ється через концепцію соціальної інтеґрації. На його дум-
ку, органічна єдність людей у стійкому суспільстві склада-
ється на всіх рівнях суспільного буття. Гегелівська теорія 
соціальноії  інтеграціі  налічує  шість  стадій:  юридичну 
основу; загальну владу та корпорацію, які притаманні гро-
мадянському  суспільству;  виконавчу  владу;  законодавчу 
владу і громадську думку, які притаманні державі. У кон-
тексті громадянського суспільства поширюються значен-
ня  і цінності солідарної взаємодії, пов’язаної  із усвідом-
люванням  спільної  зацікавленості  людей  у  необхідності 
приватної автономії та потреби іхньої загальної безпеки, 
що передбачає наявність публічної волі у середині грома-
дянського суспільства. На державному рівні відбувається 
інтервенція  державних  чинників  у  суспільство,  здійню-
ється  інституалізація  правових  відносин  та  іхнє  консти-
туційне  узаконення.  Важлива  роль  відводиться  системі 
освіти, яку запроваджує і підтримує держава. «Освіта є чи 
не наийдієвішою формою поширення універсальних норм 
взаєморозуміння  і взаємовизнання; вона запроваджує  ін-
телектуальні  передумови  визнання  універсальних  прав, 
сприяючи іхній суспільній легітимації через громадянське 
суспільство» [19, с. 229]. Отже, можна дійти висновку, що 
соціальний контроль у філософії Г. Гегеля також мав дво-
сторонній  характер,  і  велике  значення  у  ньому  відводи-
лось громадянському суспільству.

Ідею  цілісності  порядку  в  філософсько-правових  по-
глядах  Г.  Гегеля  можна  простежити  через  споглядання 
суспільного життя з висоти такого духу історії, де не про-
писані  деталі,  але  добре  видна  духовна  сутність  життя 
суспільства. Г. Гегель розробляв духовну субстанцію сус-
пільного життя, яка під час переходу абсолютної ідеї у ді-
яльність людей породжувала інституціональні основи по-
рядку, що виражаються в законах і соціальних інститутах. 
Саме громадянське суспільство породжує різноманітні со-
ціальні форми прояву порядку, а держава виражає розум-
ність і владну волю порядку як цілого. Г. Гегель, розкри-
ваючи і аналізуючи проблемне поле соціального порядку, 
виходив з первинності держави як найбільш повного здій-
снення моральної ідеї цілісності суспільного життя. Поря-
док суспільства є продовженням держави, оскільки саме у 
державі суб’єктивна воля громадян найтісніше пов’язана з 
об’єктивною волею, втіленою у суверенітеті народу, який 
по суті є громадянським суверенітетом [20, с. 113, 229].

На  думку Ф. Шеллінга,  ідеалом  історії  є  досягнення 
всезагального правового устрою – побудова міжнародної 
інституції,  «держави  держав»,  спроможної  забезпечити 
міжнародну  злагоду.  Створенню  такої  держави  переду-
ють необхідні  умови:  всезагальне поширення принципів 
правової держави й однакової зацікавленості у збереженні 
устрою всіх держав; підпорядкованість усіх держав єди-
ному спільному законові. Саме в правовій організації, за-
уважував Ф. Шеллінг, найглибше та найефективніше реа-
лізує себе свобода. Свобода, яка не має правових гарантій, 
є  нестійкою.  За  умов  безправ’я  індивід  ніколи  не  може 
бути впевненим у реальності своєї свободи. «Свобода має 
бути гарантована порядком, так само явним та стійким, як 
закони природи» [21].

Взагалі, філософія Ф. Шеллінга є філософією свободи, 
у центрі якої стоїть думка І. Канта про надчуттєву сутність 
характеру, з якої випливає вільна дія. Як істота надчутли-
ва, людина визначає себе не ззовні, з випадкової або емпі-
ричної необхідності, а її вчинок випливає із внутрішньої 
сутності,  як  вільної  істоти. У  вчинках  людини  абсолют-
на  свобода  тотожна  з  абсолютною необхідністю,  оскіль-
ки вільне лише те, що діє тільки згідно із законами своєї 
власної сутності. Як у субстанції Б. Спінози, у надчуттє-
вій основі характеру необхідність збігається зі свободою. 
«Саме внутрішня необхідність осягнутої розумом суті і є 
свобода; сутність людини є її власне діяння, необхідність 
і  свобода  існують одна в одній,  як  єдина сутність,  лише 
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розглянута  з  різних  боків,  і  тому  є  то  одним,  то  іншим; 
у  собі  вона  свобода,  з формального боку  вона– необхід-
ність» [22, с. 52–69].

Отже,  декларована  Ф.  Шеллінгом  тотожність  необ-
хідності  та  свободи  зумовлена  їхньою  протилежністю. 
Саме  ця  тотожність  складає  основу  для  гармонії  між 
об’єктивним і суб’єктивним у діяльності людини та сус-
пільства,  вона  є  основою  згоди  між  свободою  і  розум-
ністю. Можна сказати, що у цій  тотожності  слід шукати 
філософське  обґрунтування  Ф.  Шеллінгом  соціального 
порядку та контролю. Та й уся історія уявляється Ф. Шел-
лінгом  як  безперервне  поступове  здійснення  одкровен-
ня абсолютної  тотожності. Однак такою вона вбачається 
не  завдяки  історичній  діяльності  людей,  а  переносить-
ся  у  сфери  теософії  та  філософії  одкровення  абсолюту  
[23, с. 163–169].

Л. Фейєрбах підкреслював, що не людина нав’язує ре-
альному світу порядок у процесі його пізнання, а навпаки, 
впорядкованість світу  забезпечує утворення в нашій сві-
домості раціональної картини. Такий висновок випливає 
із  слів  Л.  Фейєрбаха:  «Книга  природи  складається  не  з 
хаосу, криво і навскіс нагромаджених букв або літер, так 
що тільки розум вносить порядок і взаємний зв’язок у цей 
хаос <…>» [24, с. 191–195].

Л.  Фейєрбах  був  противником  класичної  релігії,  він 
намагався  створити  нову,  людиноцентричну,  засновану 
на  почутті  сердечних  відносин  між  людьми,  яка  б  була 
справжнім фундаментом порядку в суспільстві. Суть ети-
ки Л. Фейєрбаха можна окреслити такими положеннями: 
прагнення  до щастя  дано  людині  від  народження,  однак 
воно контролюється і виправляється з двох сторін: з боку 
природних  наслідків  вчинків  людини  (за  сп’янінням  на-
стає похмілля, за надмірністю – хвороба); з боку їхніх сус-
пільних наслідків (якщо людина не поважає в інших лю-
дях прагнення до щастя, то вони заважають її прагненню 
до щастя). Якщо людина хоче задовольнити своє прагнен-
ня до щастя, вона повинна правильно оцінювати наслідки 
своїх вчинків, а також поважати рівне право інших на те 
ж саме прагнення [25, с. 158]. Визнання рівного права на 
прагнення до щастя, можна вважати ціннісною основою 
соціального контролю та порядку у філософії Л. Фейєр-
баха.

Загальновідомо, що філософські погляди Л. Фейєрба-
ха багато в чому стали ідейною основою марксизму. Саме 
марсизм  стояв  на  позиції  революційного  перетворення 
дійсності,  розтрощення  старого,  несправедливого  соці-
ального  порядку  та  побудови  нового  суспільного життя, 
яке забезпечить процвітання суспільства і добробут кож-
ного його представника [26, с. 131].

Ідеалістичне тлумачення соціального конролю та пра-
вового порядку у німецькій класичній філософії знайшло 
свій вираз у творчості І. Канта, І. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Ге-
геля, Л. Фейєрбаха та ін. Аналізуючи погляди представни-
ків  німецької  класичної  філософії,  можна  стверджувати, 
що, як і представники Нового часу, вони далі будують своє 
уявлення про правопорядок на основі  теорії  суспільного 
договору. Проте вони внесли в ідею порядку нові принци-
пи, а саме: гласності, народного представництва, народно-
го суверенітету, відповідальності держави, поділу влади, 
верховенства народу тощо. Усе частіше підкреслювалась 

думка про те, що держава та порядок є взаємозалежними, 
а метою порядку є мир. 

Свобода  стала  ключовою  цінністю  правопорядку  та 
соціального  контролю  у  німецькій  класичній  філософії. 
Це  втілювалось  у  тому, що  соціальний  контроль  розгля-
дався як такий, що повинен здійснюватися в межах права, 
а також застосовуватися лише щодо зовнішньої, а не вну-
трішньої сфери людини.

Зокрема, у філософії І. Канта були представлені цінніс-
но-раціональні підстави концепції розумного соціального 
порядку через категорію належного у суспільному житті, 
виявлені інтегруючі сили порядку, пов’язані з моральною 
природою  людини,  розкрита  моральна  основа  політич-
ного  порядку.  І.  Кант  розглядав  республіку  як  правовий 
порядок, за якого забезпечені принципи народного пред-
ставництва, гласності, відповідальності уряду перед сус-
пільством, поділу влади та громадського контролю. Отже, 
можна зробити висновок про двостороннє розуміння соці-
ального контролю у філософії І. Канта: держава здійснює 
контроль  за  суспільством  за  допомогою права,  водночас 
існує  громадянський  контроль  за  порядком  здійснення 
державної влади.

Суспільний договір розглядався І. Кантом як засада іс-
нування легітимного соціального порядку, який можливий 
лише у випадку громадянської покори та «морально мож-
ливого  зовнішнього  примусу».  Правопорядок,  на  думку 
філософа, встановлюється для забезпечення свободи і по-
винен спиратися на загальнообов’язкові закони. Ціннісною 
основою  порядку  І.  Кант  вважав  свободу,  яка  полягала  у 
самообмеженні власної сваволі та повазі до свободи інших.

Ідею  суспільного  договору  підтримав  І.  Фіхте,  який 
вважав, що досягнути соціального порядку можна лише за 
його допомогою. Мету суспільного договору він вбачав у 
визначенні меж свободи та встановленні примусової вла-
ди. Правовий порядок, за І. Фіхте, полягає у безпеці інди-
віда та суспільства, у дотриманні меж власності кожного 
члена  суспільства відповідно до чинного  закону. Цінніс-
ною основою порядку у нього також виступає свобода, яка 
потребує зобов’язання обмежити свою свободу визнанням 
свободи інших.

Згідно з філософією Г. Гегеля, природа правопорядку 
є ідеальною, оскільки впроваджується з абсолютної ідеї у 
діяльність людей. Духовна субстанція, на думку вченого, 
породила  інституціональні  основи  порядку,  що  виража-
ються в законах і соціальних інститутах. Головною цінніс-
тю, на якій ґрунтується соціальний контроль, є свобода як 
усвідомлена необхідність. Соціальний контроль за Г, Геге-
лем має двосторонній характер. Громадянське суспільство 
розглядається як таке, що породжує соціальні форми про-
яву порядку, а держава виражає розумність і владну волю 
правового порядку. 

Декларована  Ф.  Шеллінгом  тотожність  необхіднос-
ті та свободи складає основу гармонії між об’єктивним і 
суб’єктивним у діяльності людини та суспільства, є осно-
вою згоди між свободою і розумністю. Можна сказати, що 
у цій тотожності слід шукати філософське обґрунтування 
Ф. Шеллінгом соціального порядку та контролю. 

У філософії Л. Фейєрбаха ціннісною основою соціаль-
ного контролю та порядку є визнання рівного права кож-
ної людини на прагнення до щастя.
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