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РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
УДК 342.1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ФУНКЦІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ РІЗНИХ РОЗДІЛІВ НАУК,
З ЯКИМИ ПСИХОЛОГІЯ ТІСНО СПІВПРАЦЮЄ
THEORETICAL FOUNDATIONS RESEARCH MENTAL PROCESSES
AND FUNCTIONS THROUGH THE PRISM OF SCIENCE
WITH VARIOUS SECTIONS WHAT PSYCHOLOGY WORKS CLOSELY
Воят Л.І.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
наукової лабораторії з проблем кадрового забезпечення діяльності ОВС
Навчально-наукового інституту підготовки фахівців
для підрозділів міліції громадської безпеки,
психологічної служби та Національної гвардії України
Національної академії внутрішніх справ
Розглянуто актуальну проблему теоретичних досліджень психічних процесів і функцій крізь призму спроби поєднання в єдине ціле даних наукових досліджень різних розділів наук, з якими психологія тісно співпрацює. Зроблені
ґрунтовні висновки щодо зазначеної тематики.
Ключові слова: психічні процеси, психічні функції, умови діяльності, особливості сприйняття, психологія.
Рассмотрена актуальная проблема теоретических исследований психических процессов и функций сквозь призму попытки объединения в единое целое данных научных исследований различных разделов наук, с которыми
психология тесно сотрудничает. Сделанные основательные выводы относительно рассматриваемой тематики.
Ключевые слова: психические процессы, психические функции, условия деятельности, особенности восприятия, психология.
An important problem of theoretical studies of mental processes. Also features the combination of attempts through
the prism of a single whole research data, various branches of science, which psychology works closely. Made solid
conclusions about rozhlyadayeyoyi topics.
Key words: mental processes, mental functions, conditions, features of perception, psychology.

Актуальність теми. З настанням ери технічного
прогресу та з розвитком технологій і техніки розширився, особливо стрімко за останнє століття, спектр
негативних чинників, що загрожують безпеці життєдіяльності людини. Від упроваджених технологій щомиті на Землі гине безліч людей. З року в рік
кількість загиблих збільшується, проте, незважаючи
на ці чималі втрати, людство не обмежується у своїх
нескінченних бажаннях будь-що задовольнити власні амбіції і зростаючі потреби. Мало того, у процесі свого розвитку людина створила широкий спектр
загроз власному життю і здоров’ю, які не властиві
первісному природному оточенню і, щоб запобігти
цим загрозам, людині потрібний певний комплекс
ЗУН (знання, уміння, навички) в її професійній діяльності.
Ступінь розробленості. Історія досліджень психічних процесів і функцій крізь призму спроби поєднання в єдине ціле даних наукових досліджень різних
розділів наук, з якими психологія тісно співпрацює,
сягає глибокої давнини. Накопичення відомостей

про будову органів чуття, механізми виникнення
відчуттів, особливості сприйняття почалося з XIX
ст. У класичних працях Е. Вебера, Г. Гельмгольца,
Е. Герінга, І. Мюллера, Г.Фехнера та інших вчених
були отримані видатні наукові результати, які якісно
і кількісно характеризують діяльність органів чуттів
людини. Такі дослідження поклали початок вивченню функцій мозку, які називають психічними.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні методична озброєність і витонченість психології при вивченні психічних процесів і функцій, які виникають
у людини в життєдіяльності, цілком порівнянна з багатьма розділами психофізіології, біофізики, біомеханіки, генетики, інформатики та інших наук, з якими вона тісно співпрацює. Настільки ж розвинений
і використовуваний математичний апарат. Психологія і психологи давно втратили комплекс неповноцінності з приводу суб’єктивності (суб’єктивізму)
своєї науки. Зникли закиди на її адресу і з приводу
старовинного «душевного водолійства». Як і в будьякій іншій науці, у психології є безліч конкуруючих
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теорій, наукових напрямів і шкіл. Іншими словами,
зараз вже є «матерія», яка підлягає опредметненню
й одухотворенню. Якби не була зроблена перша частина роботи – робота аналізу, не було б чого одухотворювати.
Психічні процеси, функції, дії і діяльність, звані
в просторіччі силами людської душі, виступали і виступають предметом зображення у міфології, предметом роздуму у філософії, предметом вивчення у
психології та інших науках про людину. Філософія,
окремо або спільними зусиллями з іншими науками
про людину, породжує і задає науці (зрозуміло, мимоволі) смисловий внутрішній напружений спосіб
пошуку (який рано чи пізно виступає для науки як вихідний) при побудові можливого предмета наукового
дослідження. Так, наприклад, античністю були задані
образ апейрона (атома), образ душі, образ розуму, образ пам’яті, образи людських пристрастей, героїчних
вчинків, мужності, волі і багато чого іншого.
Спроби поєднати в єдине ціле дані наукових досліджень різних розділів наук, з якими психологія
тісно співпрацює, а ще краще, розуміння того, що
різні люди інтуїтивно називають душею, душевними
переживаннями, думками і почуттями, є важливою,
хоча і важко вирішуваною задачею психофізіології.
Проте потреба в цілісному осмисленні всієї величезної (можливо, і неохватної) проблематики психології,
мабуть, завжди відчувалася думаючими людьми незалежно від рівня їх освіти і характеру діяльності. Для
розуміння сутності сучасної психології необхідні знання про механізми розвитку здібностей, мотивацій,
інтелекту, характеристик особистості людини [1].
Звичайно, міфологія містить щось більше, ніж образ. Афродіту можна вважати першим психологомекспериментатором. Вона для того, щоб розлучити
Психею з Еротом, змушувала її проходити через різні випробування. Психея, пройшовши їх, стала не
тільки богинею, а й символом безсмертної душі, яка
шукає свій ідеал: «душа наша чи не субстанція, зроблена з метафізичної вати, а легка і ніжна Психея».
Іншими словами, один і той же предмет описується
різними мовами, які не так-то легко переводяться з
однієї на іншу. Наприклад, замість образу душі – образ поведінки або діяльності, а то і мозку, шукаючи
відповідну їм онтологію. Коли наука заходить у глухий кут, вона знову змушена звертатися до вихідного смислового образу. Адже класична або академічна
психологія у своєму прагненні до об’єктивності перетворює людину, тобто духовну істоту (це не більший комплімент, ніж Homo sapiens), у цілком тілесний «нервово-м’язовий апарат» і дивиться на нього
своїм природничо-науковим, тілесним оком. Відповідно, ізольовано досліджувані психічні функції виступають як препарати, а не як життєві сили – сили
людської душі. Характеристика духа за Г. Гегелем:
«Дух не є щось абстрактно-просте, а є система рухів, що розрізняє себе в моментах». І ця система має
виразну фізіологічну проекцію. У пошуках цілісності психіки посильний внесок у побудову онтології
душі вносить Л.С. Виготський, який через поняття
предметної діяльності реінтерпретував усю сукуп-

ність вищих психічних функцій: психіка виступила, таким чином, як специфічний (А.А. Ухтомський
сказав би: функціональний) орган діяльності. Послідовники Л.С. Виготського поступово трансформували поняття предметної діяльності з універсального пояснювального принципу в реальний предмет
психологічного дослідження. Цілісність не означає
завершеність, швидше, багатостороннє уявлення
матеріалу: за допомогою образу, за допомогою слова, за допомогою діяльності – дії механізму, іноді
психологічної, іноді фізіологічної аж до нейронної.
Сьогодні подібне в науці зустрічається все частіше
і називається дискурсом, якому корисно навчати у
ВНЗ задля певного комплексу ЗУН, особливо при застосуванні у професійній діяльності [8; 9].
Також відоме формулювання філософів стверджує, що світ зникає, коли я закриваю очі. Простіше
вважати, що зовнішній світ є породженням нашого
внутрішнього світу. Тим більше, що ніхто з філософів ніколи не сумнівався у складності внутрішнього
світу і, отже, в тому, що він (цей світ) може породити і складний зовнішній світ. Дійсно, можна прийти
до, здавалося б, правильного, а насправді, частково
вірного висновку, що весь світ міститься всередині
людини, тобто підкреслимо тільки одне: сприйняття являє собою при найближчому розгляді зовсім не
простий, дивовижний процес пояснення зовнішніх
закономірностей за рахунок внутрішніх механізмів.
Проблема співвідношення психіки і мозку, душі
і тіла, розведення їх по різних рівнях буття має глибокі історичні традиції і насамперед традиції європейського мислення, які істотно відрізняються від
багатьох східних систем світогляду.
У європейській традиції терміни «душа» і «тіло»
вперше став розглядати з наукових позицій видатний
філософ і лікар Р. Декарт, що жив у XVII ст. За Декартом, тіло – це автомат, який діє за законами механіки і лише за наявності зовнішніх стимулів. Саме
Декарт висунув ідею рефлексу як машино-образного відповідного поведінкового акту (хоча сам термін «рефлекс» був запропонований через століття).
Душа, навпаки, – особлива сутність (субстанція), що
складається з непротяжних явищ свідомості – «думок». Саме думка представляє найбільш доступний
об’єкт самоспостереження, сприйняття. Звідси знамените твердження: «Я мислю, отже, я існую» [3].
Отже, Декарт розглядав душу і тіло як дві самостійні, незалежні субстанції. Однак як душа може впливати
на діяльність тіла, так і тіло, в свою чергу, здатне повідомляти душі відомості про зовнішній світ.
Таким чином, Декарт, чітко розділивши тіло і
душу людини, вперше поставив проблему їх співвідношення і дав перший варіант її рішення, що отримав назву психофізичного або психофізіологічного
паралелізму. Вчення Декарта, що виходить у поясненні сущого з наявності двох протилежних начал
– матеріального і духовного, – отримало назву дуалізму Декарта. Такі погляди розділяли багато сучасників і послідовників Декарта, наприклад, видатний
філософ і математик Г. Лейбніц. Згідно з його уявленням, душа і тіло діють незалежно й автоматично
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в силу свого внутрішнього устрою, але діють дивно
злагоджено і гармонійно, як пара точних годинників,
які завжди показують один і той же час.
Незважаючи на багато досягнень психофізіології, особливо в останні десятиліття, психофізіологічний паралелізм як система поглядів не відійшов
у минуле. Відомо, що видатні фізіологи ХХ ст. Ч.
Шеррінгтон, Е. Едріан, У. Пенфілд, Д. Екклс дотримувалися дуалістичного рішення психофізіологічної
проблеми. Згідно з їх думкою, при вивченні нервової
діяльності не треба брати до уваги психічні явища, а
мозок можна розглядати як механізм, діяльність певних частин якого в крайньому випадку паралельна
різним формам психічної діяльності. Метою психофізіологічного дослідження, згідно з їх думкою, має
бути виявлення закономірностей паралельності протікання психічних і фізіологічних процесів.
Психофізіологія, на відміну від даних наукових
досліджень різних розділів наук, з якими вона тісно співпрацює, приймає в розрахунок суб’єктивний
зміст об’єктивних процесів і, більше того, вивчає, як
суб’єктивне співвідноситься з процесами життєдіяльності, тобто як пов’язані умови діяльності людини із психічними процесами та їх вплив на особливості сприйняття [6].
Традиційно з часів французького фізіолога Біша
(початок XIX ст.) нервову систему поділяють на соматичну і вегетативну, в кожну з яких входять структури головного і спинного мозків, названі ЦНС (центральною нервовою системою), а також структури,
що лежать поза спинним та головним мозками і тому
відносяться до периферійної нервової системи: нервові клітини і нервові волокна, що іннервують органи і тканини організму.
Нервова клітина, яка має виключно складну будову, – це субстрат найбільш високоорганізованих
фізіологічних реакцій, що лежать в основі здатності
живих організмів до диференційованого реагування
на зміни зовнішнього середовища. До функцій нервової клітини відносять передачу інформації про ці
зміни всередині організму і її запам’ятовування на
тривалі терміни, створення образу зовнішнього світу
й організацію поведінки найбільш доцільним способом, що забезпечує живій істоті максимальний успіх
у боротьбі за своє існування [4].
Наукові дослідження показали, що, як правило,
людина в процесі життєдіяльності використовує
органи чуття, які забезпечують сприйняття в якості бездоганно працюючого приладу. У кібернетиці
існує поняття «чорний ящик», під яким розуміють
будь-який складний блок живої або неживої системи, про роботу якого відомо тільки те, який вигляд
мають вхідні і вихідні сигнали. Що відбувається в
самому «ящику», невідомо. Відомості про роботу
блоку дослідники іноді отримують, подаючи різні
типи вхідних сигналів і знімаючи та реєструючи відповідні вихідні реакції [10].
Для людини, що виступає в ролі користувача (використаємо цей поширений серед людей, пов’язаних
з комп’ютерною технікою, термін), органи чуття є
саме «чорним ящиком». Ми користуємося результа-

тами їх діяльності й абсолютно не знаємо при цьому, як вони можуть діяти залежно від впливу різних
умов. Зауважимо, що те ж саме відбувається при
користуванні нами більшістю приладів, починаючи
від телевізора і закінчуючи комп’ютером. Однак,
якщо ми хочемо проникнути всередину структури
«чорного ящика», то ми повинні звертати пильну
увагу на співвідношення вхідних і вихідних сигналів. Саме така увага дала дослідникам найцікавішу
інформацію при вивченні сприйняття людьми бачення об’єкта-зображення. Ще більш разючим є ефект
«підміни» одного зображення іншим. Це нагадує
результат дій фокусника високого класу, який обходиться у своїй роботі без складного реквізиту, оперує
лише одним листком паперу, згортає його в кульок,
виймає з кулька різні речі і розгортає назад, перетворюючи на невеликий листок паперу. Ось таким
чином наша розумова діяльність створює те чи інше
бачення реального об’єкта, тобто створює різні варіанти видимого світу. Проте в процесі осмислення
ми вмудряємося побачити в ньому щось знайоме [2].
Перейдемо до розгляду емоцій, тобто нервових механізмів стресів і афектів, що виникають в екстремальних життєвих ситуаціях. На схемі (рис. 1) стрілка, що
виходить з блоку емоцій, має на увазі наявність механізмів, керуючих поведінкою під впливом емоційних
сигналів. Робота цих механізмів, зокрема, пов’язана з
функціями вегетативної нервової системи, тобто частини нервової системи вищих тварин, яка здійснює
безпосереднє управління діяльністю внутрішніх органів (процесами кровообігу, травлення, дихання тощо).
Відділи вегетативної нервової системи розташовані на
рівні спинного мозку в безпосередній близькості до керованих ними органів тіла, а їх робота знаходиться під
контролем вищих відділів головного мозку.
Під час сильних емоційних реакцій активізуються два багато в чому протилежно діючих відділи
вегетативної нервової системи: симпатичний і парасимпатичний. У поведінковому плані результати
діяльності кожного з відділів виражаються у двох
різних стратегіях реагування на стресові ситуації.
Перша стратегія полягає у зміщенні балансу в бік
більшої активності симпатичного відділу, що веде до
прояву реакцій типу «активної боротьби або втечі»
і пов’язана із мобілізацією енергії та ресурсів тіла.
У ході цього процесу зіниці розширюються, зростає
кількість серцевих скорочень при одночасному зростанні хвилинного об’єму серцевого викиду, посилюється капілярне кровопостачання мозку і м’язів,
зростає частота дихання [7].
Зміщення балансу в бік більшої активності парасимпатичного відділу визначає реакції типу «заощадження енергії та ресурсів», що в поведінковому
плані проявляється як «завмирання» й імітація смерті. Причому саме ця стратегія поведінки у процесі
еволюції розвинулася раніше і, в основному, властива більш «древнім» тваринам (рептиліям, комахам та
ін.). Стратегія завмирання і засвоєної безпорадності
буває корисна, наприклад, в умовах, коли тварина
має справу з набагато сильнішим противником або з
безвихідною ситуацією (рис. 1).
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Рис. 1. Регуляція активного і пасивного типів поведінки
в контурі «емоції – вегетативна нервова система»

Розвиток обох стратегій поведінки забезпечується завдяки оперативній роботі інтелектуальних механізмів аналізу та розпізнавання ситуації, результат
роботи яких дає сигнали до включення вегетативних
відділів нервової системи. У плані взаємодій такого
роду стають зрозумілими причини більш пізнього
еволюційного розвитку симпатичного типу управління поведінкою. Справа в тому, що цей тип управління пов’язаний з набагато ширшим спектром поведінкових реакцій, що вимагає більш істотного і
глибокого аналізу поточної ситуації.
У ході управління спектром поведінкових реакцій
при діяльності симпатичного відділу відбувається потужний викид молекул нейромедіаторів адреаналіну і
норадреаналіну. Поведінкові реакції, які пов’язані із
діяльністю парасимпатичного відділу, реалізуються
шляхом активної роботи молекул ацетилхоліну.
У поведінці кожної людини, взагалі кажучи, мають місце і стратегія активного, і стратегія пасивного реагування на екстремальні ситуації. Причому у
людей різного типу переважає та чи інша стратегія
поведінки. У певних ситуаціях одні люди поводяться
активно і сміливо, інші – обачно і нерішуче. Можливо, різні типи поведінки такого роду засновані на

спадкових зрушеннях у балансі співвідношень, що
визначаються системами молекул адреаналіну (норадреаналіну) й ацетилхоліну [5].
Емоції являють собою один з основних механізмів регуляції мотиваційної діяльності та інших
видів поведінки живих організмів. Позитивні і негативні емоції є психологічними процесами та станами, які безпосередньо відтворюють переживання
людини. Емоції беруть участь у регуляції поведінки, пов’язаної із задоволенням як «первинних», так
і «вторинних» мотивацій різних рівнів. Специфіка
суті емоцій «вищих» потреб визначає їх нерозривний зв’язок не тільки з механізмами несвідомої,
автоматичної корекції, як це має місце у процесах
регулювання поведінки за допомогою «первинних»
емоцій. «Вторинні» емоції регулюють поведінку,
включаючись у багаторазові процеси рефлексії,
свідоме обмірковування ситуації, що склалася, розгляду варіантів корекції. Усвідомлене управління
людиною рівнем своїх емоціональних переживань
відіграє величезну роль у процесах виховання і самовиховання.
Висновки. Будь-яка людина активно бере участь
у процесі життєдіяльності. Іншими словами, людська особистість постійно отримує ЗУН, усе своє
життя навчається, працює, нерозривно пов’язана з
культурним середовищем суспільства, немислима у
відриві від тих чи інших культурних традицій, напрямів і проявів не в плані «треба», але виключно
в плані «хочу», тому що любить ці заняття, отримує
від них задоволення, будує нові плани, що представляють собою появу нових цілей, нових глибинних,
насущних потреб особистості.
Отже, психологія, на відміну від даних наукових
досліджень різних розділів наук, з якими вона тісно співпрацює, приймає в розрахунок суб’єктивний
зміст об’єктивних процесів і, більше того, вивчає, як
суб’єктивне співвідноситься з процесами життєдіяльності, тобто як пов’язані умови діяльності людини з психічними процесами та як вони впливають на
особливості сприйняття.
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СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
THE CONTENT AND TYPE OF STAGES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
Губерська Н.Л.,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Визначено сутність поняття «стадія адміністративної процедури». Проаналізовано сучасні наукові підходи до
класифікації стадій адміністративних процедур. Визначено зміст і характерні особливості основних стадій адміністративних процедур.
Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративне провадження, стадії адміністративної процедури,
етапи адміністративної процедури.
Раскрыто значение понятия «стадия административной процедуры». Рассмотрены современные научные
подходы к классификации стадий административных процедур. Проанализировано содержание и особенности
основных стадий административных процедур.
Ключевые слова: административная процедура, административное производство, стадии административной
процедуры, этапы административной процедуры.
The essence of the notion “stages of administrative procedure” is reveal. The analysis of contemporary scientific
approaches concerning classification of stages of administrative procedure is performed. The content and specific features
of basic stages of administrative procedure are considered.
Key words: administrative procedure, administrative realization, stages of administrative procedure, steps of
administrative procedure.

Постановка проблеми. В умовах демократизації
публічних відносин і децентралізації публічної влади істотно зростає роль і значення адміністративних
процедур, адже головним їх завданням є упорядкування діяльності органів влади, місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб, а також
інших суб’єктів адміністративних правовідносин,
що є одним із головних факторів підвищення ефективності та якості роботи публічної адміністрації
щодо забезпечення належного виконання нею своїх
завдань і функцій. Тому першочергового значення на
сучасному етапі реформування адміністративного
права України набуває дослідження сутності адміністративних процедур, визначення структури, аналіз
змісту й особливостей їх окремих елементів.
Стан дослідження. Питанням, пов’язаним з аналізом адміністративних процедур, у сучасній адміністративно-правовій науці присвячені численні
праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як
В. Авер’янов, О. Бандурка, Д. Бахрах, Ю. Битяк, Н.
Галіцина, С. Гончарук, Е. Демський, В. Колпаков,
О. Коренєв, О. Кузьменко, І. Лазарєв, О. Лагода, О.
Миколенко, О. Соловйова, В. Тимощук, Ю. Тихоміров, В. Шкарупа та ін. Проте варто зауважити, що в
сучасному адміністративному праві наразі не існує
єдиного підходу до виділення та класифікації стадій
адміністративних процедур, що й зумовлює актуальність статті.
Метою статті є дослідження стадій адміністративних процедур, що передбачає вирішення таких
завдань, як визначення сутності поняття «стадія
адміністративної процедури», розгляд сучасних наукових підходів до визначення видів стадій адміністративних процедур, характеристика їх змісту

та значення в загальній структурі адміністративної
процедури.
Виклад основного матеріалу. Адміністративнопроцедурна діяльність здійснюється безперервно. Її
особливістю є те, що, незважаючи на специфіку конкретних видів правовідносин, для досягнення своїх
цілей і завдань відповідний суб’єкт влади в певній
послідовності здійснює низку операцій. Таким чином, ця діяльність має чітко виражений циклічний
характер (складається з відносно замкнутих циклів).
В. Авер’янов відзначає, що кожне окреме провадження становить собою певну єдність послідовно
здійснюваних дій і процедур, спрямованих на розгляд і вирішення індивідуально-конкретних адміністративних справ [1, с. 487]. На думку М. Тищенка,
структуру юрисдикційних адміністративних проваджень утворюють процесуальні стадії, їх етапи, а
також процесуальні дії, що в сукупності виступають
первинними складовими адміністративного процесу
[1, с. 489].
Отже, варто відзначити, що будь-яка адміністративна процедура має свою внутрішню структуру, яку
складає певна сукупність окремих елементів. Основними складовими елементами адміністративних
процедур є стадії, етапи й окремі дії, здійснення яких
визначається логікою адміністративно-процедурної
діяльності. Саме ці елементи й визначають структуру та послідовність вчинення дій під час розгляду й
вирішенні конкретних адміністративних справ.
Найголовнішим елементом у структурі адміністративної процедури є стадія, яка в найзагальнішому виді визначається як певний період, ступінь у
розвитку відповідного процесу, що має власні якісні особливості [2, с. 339]. У загальній теорії права
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під стадіями, як правило, розуміються відносно самостійні цикли юридичного процесу, на кожному
з яких вирішуються специфічні завдання, для чого
здійснюються чітко визначені правовими нормами
юридичні дії та видаються юридичні документи
(правові акти) [3, с. 401]. У теорії адміністративного права стадія розглядається переважно як відносно самостійна сукупність послідовно здійснюваних,
взаємопов’язаних процесуальних дій, які об’єднані
метою отримання певного юридичного результату
[4, с. 93] і які відрізняються певним колом суб’єктів
і закріплюються відповідними процесуальними актами [1, с. 488]. Наразі більшість сучасних дослідників адміністративного процесу визначають стадію
як відносно відокремлену, обмежену часом і логічно
пов’язану сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення певної мети та вирішення відповідних завдань конкретного адміністративного
провадження, що характеризується певним колом
суб’єктів і закріплюється в процесуальних актах [5,
с. 192; 6, с. 214]. Д. Овсянко, дещо розширюючи визначення, пропонує розглядати стадію як відносно
самостійну частину послідовно здійснюваних процесуальних дій, яка разом із загальними завданнями має притаманні тільки їй цілі й особливості, що
стосуються учасників процесу, їх прав та обов’язків,
термінів здійснення процесуальних дій і характеру
процесуальних документів, які оформлюються у
відповідному адміністративному акті [8, с. 171]. Е.
Демський наголошує, що відповідно до норм чинного законодавства найбільш коректним є визначення
адміністративної процедури як урегульованих нормами адміністративного права порядку й умов здійснення відносно самостійних і логічно пов’язаних
процесуальних дій, спрямованих на вирішення й
розв’язання завдань певної частини конкретного адміністративного провадження [9, с. 127].
Таким чином, стадії розглядаються як самостійні частини адміністративно-процедурної діяльності, необхідні для досягнення загального результату.
Кожна стадія насамперед характеризується наявністю безпосереднього специфічного завдання, яке
можна вважати «окремою сходинкою на шляху до
досягнення головної мети процесуальних дій» [10, с.
608]. Є. Дегтярьова підкреслює, що кожна стадія адміністративної процедури має відносно самостійне,
проте підпорядковане загальній меті процесуальне
завдання, що зумовлює, з одного боку, приналежність стадії до загальної структури процедури, а з іншого – якісні особливості стадії як відокремленого,
відносно самостійного явища [11, с. 18].
Особливе значення стадій у характеристиці адміністративної процедури полягає в тому, що саме
вони відбивають логічну послідовність розвитку
відповідного адміністративного провадження. Стадії наслідують одна одну, і кожна попередня стадія
закладає основу для наступної. Як правило, нова стадія розпочинається тільки тоді, коли офіційно закінчується попередня [10, с. 608]. Крім того, як підкреслює І. Зайцев, стадії не лише йдуть одна за одною, а
й у кожній із них за певних обставин може бути про-

ведена перевірка належного здійснення попередньої
[3, с. 401–402].
Кожній стадії властиві свої специфічні риси: склад
суб’єктів правовідносин; інформація, яка збирається
й використовується; документи, які складаються; рішення, що приймаються (проміжні, остаточні) тощо
[10, с. 608]. В. Горшенєв та І. Шахов відносять до
обов’язкових компонентів будь-якої стадії адміністративної процедури такі характеристики:
1) відносно самостійне завдання, на вирішення
якого спрямовані дії, що об’єднані на тій чи іншій
стадії в процедури;
2) специфічний склад дій, що містить у собі встановлення або аналіз фактичних обставин, реалізацію
відповідної юридичної норми для вирішення питання (справи);
3) юридичні документи, у яких відображені та закріплені результати здійснених на відповідній стадії
юридичних дій [12, с. 165–166].
Кожна стадія адміністративної процедури складається з певної кількості етапів та окремих процесуальних дій. У сучасній науці етап розглядається
як окремий відрізок часу або частина процесу, що
характеризується певними якісними змінами [2, с.
428]. Етапи адміністративної процедури можуть
бути визначені як сукупність процесуальних дій,
спрямованих на досягнення внутрішньостадійної
проміжної мети [13, с. 121]. Процесуальна дія визначається як врегульована нормами адміністративного
процесуального права діяльність учасників адміністративного процесу з питань захисту прав, свобод
та інтересів громадян, прав та інтересів юридичних
осіб, розгляд і розв’язання конкретних адміністративних справ [9, с. 130]. Адміністративно-процедурна діяльність відображається у видах процесуальних
дій, у зв’язку із чим їх доцільно класифікувати на
попередні, проміжні й завершальні [1, с. 489]. Таким
чином, певна кількість послідовних процесуальних
дій залежно від свого призначення, результату й інших особливостей об’єднується в окремі етапи, які у
свою чергу утворюють відповідні процесуальні стадії, що в сукупності й становлять зміст адміністративної процедури [4, с. 93].
Отже, кожна адміністративна процедура, незалежно від її конкретного різновиду, має низку відповідних стадій. Стадії відрізняються одна від одної за своїми цілями, завданнями, колом учасників,
спектром процесуальних дій, правовими наслідками
проходження стадії тощо. Аналіз характерних особливостей адміністративних процедур дозволяє визначати в їх структурі кілька основних стадій. Так,
на думку Д. Бахраха, доцільне й законне використання владних повноважень припускає таку схему
їх реалізації, за якою загальними для будь-якої адміністративної процедури є стадії вивчення й аналізу
фактичної ситуації, прийняття обґрунтованого акта
та виконання рішення [10, с. 610]. Перша стадія – це
стадія збору необхідної інформації, її фіксування й
аналізу. У межах цієї стадії з’ясовується фактичний
стан справ, виявляються проблеми й обираються
можливі шляхи їх вирішення. Друга стадія – прийнят-
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тя обґрунтованого акта – закінчується оформленням
рішення, що передбачає його остаточне редагування,
підписання, присвоєння акту порядкового номера та
ін. Доведення рішення до відома виконавців, зацікавлених осіб є початком його виконання, що становить зміст третьої стадії адміністративної процедури
[10, с. 608–609]. Д. Бахрах підкреслює, що зазначена
трьохстадійна структура адміністративної процедури є типовою, тоді як реальні адміністративні процедури мають свої особливості. Крім того, у більшості
стадій треба виділяти низку етапів як певних сукупностей дій, спрямованих на досягнення внутрішньо
стадійних цілей, завдань [10, с. 610]. Так, наприклад,
перша стадія – стадія збору необхідної інформації,
її фіксування й аналізу – може бути розподілена на
кілька самостійних стадій. Зокрема як окрему стадію досить часто виділяються первинні дії щодо підготовки адміністративного провадження. На стадії
аналізу ситуації, необхідного для підготовки обґрунтованого рішення, найчастіше виокремлюють такі
етапи, як етап правової ініціативи, етап аналізу ситуації та визначення варіантів правового впливу на неї,
етап підготовки проекту рішення та ін. [10, с. 610].
Виходячи з того, що кількість стадій адміністративної процедури безпосередньо залежить від конкретних обставин, вважаємо доцільним поділяти всі
стадії адміністративної процедури на обов’язкові й
необов’язкові (факультативні). Так, І. Зайцев, відзначаючи, що конкретні адміністративні процедури
можуть бути як повними, так і скороченими (наприклад, якщо результати справи не підлягають перевірці; крім того, не кожне прийняте рішення потребує
спеціального провадження щодо його виконання
тощо), до основних (обов’язкових) стадій пропонує
відносити порушення справи, підготовчі дії, розгляд і
вирішення справи шляхом здійснення правових приписів [3, с. 402]. І. Лазарєв у реалізації адміністративних процедур до обов’язкових стадій відносить
порушення адміністративної справи й попередній
розгляд матеріалів, розгляд справи компетентним
органом (посадовою особою) і прийняття індивідуального правового акта, тоді як серед факультативних стадій виділяє оскарження рішення в справі та
в деяких випадках виконання прийнятого у справі
рішення [14, с.122]. Проте найчастіше в сучасному
адміністративному праві виділяють чотири основні
(обов’язкові й факультативні) [1, с. 488; 6, с. 214; 15,
с. 280] стадії адміністративного процесу, які в узагальненому вигляді можна визначити таким чином:
1) стадія аналізу ситуації та порушення адміністративної справи, під час якої збирається й фіксується інформація про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється перспектива подальшого руху
справи, ухвалюється рішення про необхідність такого руху. У випадку ініціювання процедур громадянами або організаціями справа порушується органом
виконавчої влади (посадовою особою) шляхом прийняття до розгляду відповідного звернення, у якому
викладається прохання заявника про надання йому
конкретного права або певного правового статусу,
або дозволу на здійснення певної юридичної дії,

або про встановлення певних юридичних фактів.
До звернення повинні додаватися передбачені відповідними нормативними актами документи, необхідні для вирішення справи. З моменту реєстрації
звернення адміністративна справа вважається порушеною [14, с. 123]. У випадку ініціювання адміністративних процедур органами державного управління справа порушується компетентним органом
(посадовою особою) шляхом видання відповідного
індивідуального правового акта, що містить або вимогу до громадянина чи організації виконати певний обов’язок, або передбачає підстави для контрольно-наглядових функцій тощо. Після порушення
справи компетентний орган проводить попередню
перевірку наданих громадянами або організаціями
документів на предмет достовірності відомостей і їх
відповідності чинному законодавству, а також здійснює підготовку матеріалів справи до розгляду по
суті. Усі зазначені дії й рішення органів виконавчої
влади спрямовані на підготовку розгляду справи та
прийняття законного й обґрунтованого рішення. Від
якості підготовки матеріалів справи залежать оперативність та об’єктивність розгляду справи на наступній стадії процесу [14, с. 123];
2) стадія прийняття (ухвалення) рішення в справі
є центральною стадією будь-якої адміністративної
процедури, під час якої дається юридична оцінка зібраної інформації; усебічно досліджуються матеріали справи з метою встановлення об’єктивної істини
й ухвалюється конкретне рішення. Розглядати порушену й підготовлену до розгляду справу з наступним
прийняттям владного рішення у формі індивідуального правового акта має винятково уповноважений
на те орган або посадова особа виконавчої влади.
Під час розгляду справи компетентний орган або
посадова особа повинні безпосередньо вивчити підготовлені матеріали справи, за потреби витребувати
додаткові документи, викликати зацікавлену особу,
що бере участь у справі, та ін. Доказами в справах,
що вирішуються під час адміністративно-процедурного процесу, традиційно є документи, які підтверджують ті або інші факти, містять необхідну в
справі інформацію, а також висновки експертів та
інших фахівців, акти обстежень, оглядів та ін. [14,
с. 123–124];
3) стадія оскарження (або опротестування) рішення в справі має факультативний характер, тобто
може не використовуватись у деяких видах адміністративних процедур. Так, наприклад, перегляд рішення в справі в більшості реєстраційно-дозвільних
проваджень не відбувається, а лише збираються
необхідні документи для реєстрації й передаються
на новий розгляд [9, с. 128]. Якщо ж адміністративна процедура містить у своїй структурі цю стадія, її
зміст складає перевірка законності й обґрунтованості винесеної постанови, а також дотримання установленого законом порядку адміністративного провадження в цілому. Саме на цій стадії усуваються
допущені порушення, забезпечується застосування
до винних справедливих заходів впливу. Результатом розгляду скарги або протесту на постанову може
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бути залишення постанови без зміни, а скарги або
протесту без задоволення; скасування постанови й
надсилання справи на новий розгляд; скасування постанови й закриття справи [4, с. 95–96];
4) стадія виконання (або звернення до виконання) ухваленого рішення є заключною стадією адміністративної процедури, суть якої полягає в кінцевій
реалізації винесеного в справі рішення. В. Авер’янов,
підкреслюючи важливість цієї стадії, зазначає, що
без неї все провадження в справі фактично втрачає
сенс, стає пустою формальністю [1, с. 488]. І. Лазарєв наголошує на тому, що ця стадія також може
бути розглянута як факультативна, адже її може й
не бути в реальному адміністративно-процедурному процесі: у деяких адміністративних процедурах
після винесення рішення в справі припиняються
адміністративно-процесуальні відносини між громадянами (організаціями) та органами державного
управління, а отже, припиняється й адміністративно-процедурний процес [14, с. 125]. Однак у деяких
видах адміністративних процедур стадія виконання
винесеного в справі рішення буде обов’язковою,
оскільки реалізація окремих наданих громадянам
та організаціям прав і покладених на них обов’язків
вимагає так званого адміністративного супроводу. У
таких адміністративних процедурах після винесення рішення в справі адміністративно-процесуальні відносини між сторонами не припиняються. Це
пов’язане з тим, що реалізація наданих прав, а також
виконання покладених обов’язків є неможливими
без владно-розпорядницької участі органів державного управління (наприклад, навчання в державному
вищому навчальному закладі тощо) [14, с. 125].
Зауважимо також, що деякі автори зі складу
першої та другої зазначених стадій адміністративної процедури виділяють додаткові стадії. Так, Е.
Демський виокремлював стадії вирішення питання
про відкриття адміністративної справи й з’ясування
фактичних обставин справи [9, с. 128], О. Юшкевич – стадію порушення адміністративної справи
та стадію підготовки до розгляду справи [16, с. 62],
а О. Коренєв визначав як самостійні стадії адміністративної процедури розгляд справи та прийняття
рішення [17, с. 244–245].
Отже, основними складовими елементами адміністративних процедур є їх стадії – самостійні частини адміністративно-процедурної діяльності, що

визначають структуру й відображають послідовність
вчинення дій під час вирішення конкретних адміністративних справ. Існуючі підходи до класифікації
стадій адміністративних процедур дають змогу визначити загальні стадії, які властиві всім адміністративним процедурам. До таких стадій варто віднести
стадію відкриття адміністративної справи; стадію
розгляду адміністративної справи; стадію перегляду
адміністративної справи; стадію виконання рішення
в справі.
Кожна зі стадій, залежно від адміністративного
статусу суб’єктів адміністративно-процедурної діяльності, адаптується до конкретних цілей і завдань
та являє собою відносно самостійну й завершену
частину тієї чи іншої адміністративної процедури.
Будь-яка стадія адміністративної процедури у свою
чергу складається з окремих етапів, кожен із яких
реалізує відповідні проміжні цілі та становить собою комплекс процесуальних дій, спрямованих на
вирішення завдань цієї стадії адміністративної процедури, що здійснюється уповноваженими на те
органами, їх посадовими та службовими особами.
Загальна кількість обов’язкових стадій адміністративних процедур, а також наявність факультативних
(необов’язкових) стадій, як, власне, і кількість етапів
процедур, що складають зміст відповідних стадій,
зумовлюється характером конкретного адміністративного провадження та ступеня його урегульованості адміністративно-процесуальними нормами.
Висновки. Підсумовуючи змістові та структурні
особливості стадій адміністративної процедури, маємо відзначити такі їх основні ознаки:
– наявність специфічного процесуального завдання;
– особливе коло суб’єктів;
– наявність певної кількості послідовних процесуальних дій, об’єднаних у відповідні етапи;
– здійснення юридичних процесуальних дій у
певній логічній послідовності та у відповідних часових межах;
– оформлення результатів здійснених дій у юридичних документах;
– наявність зв’язку між попередніми й наступними стадіями, який забезпечує необхідну послідовність розвитку адміністративного провадження
та надає можливість перевірки здійснення окремих
стадій.
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. ЗАГАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
LEGISLATIVE ADJUSTING OF SCIENTIFIC SPHERE OF UKRAINE:
THEORETICAL AND LEGAL ASPECT. A GENERAL RANGE OF PROBLEMS
ON THE PRESENT STAGE OF THE STATE DEVELOPMENT
Данилова І.П.,
здобувач кафедри економічної безпеки
Національної академії внутрішніх справ
Стаття присвячена детальному аналізу сутності поняття «нормативно-правовий акт, який регулює суспільні відносини в науковій сфері». Акцентується увага на визначенні переліку основних нормативно-правових актів, де
відображено норми, якими врегульовано суспільні відносини в науковій сфері. Крім того, досліджено їхні окремі
положення й надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з питань наукової та науково-технічної
діяльності з метою подальшого використання в практичній площині для отримання належних результатів.
Ключові слова: нормативно-правовий акт, законодавче регулювання, наукова сфера, наукова діяльність.
Статья посвящена проведению детального анализа сущности понятия «нормативно-правовой акт, который регулирует общественные отношения в научной сфере». Акцентируется внимание на определении перечня основных
нормативно-правовых актов, в которых получили свое отражение нормы, которыми урегулированы общественные
отношения в научной сфере. Кроме того, проведены исследования их отдельных положений и предоставлены предложения по совершенствованию действующего законодательства по вопросам научной и научно-технической деятельности с целью дальнейшего использования в практической плоскости для получения надлежащих результатов.
Ключевые слова: нормативно-правовой акт, законодательное регулирование, научная сфера, научная деятельность.
The article is devoted to the detailed analysis of the essence of the concept of “legal act that regulates social relations
in the sphere of science”. The focus is determined on the list of basic legal acts, which were reflected the standarts
that regulat social relations in the sphere of science. In addition, for obtaining the appropriate results, was condacted
researches of their certain provisions and submitted proposals for improvement of the current legislation on issues of
scientific and technical activity with the purpose of their further use in a practical way.
Key words: legal act, legal regulation, scientific sphere, scientific activity.

Актуальність теми. Одним із основних способів державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання й невід’ємної складової
національної культури та освіти є її належне законодавче регулювання з метою створення умов для
реалізації інтелектуального потенціалу громадян у
сфері наукової та науково-технічної діяльності. Однак у процесі дослідження основних питань, які
стосуються належного регулювання наукової сфери,
були виявлені певні прогалини й недоліки, що потребують детального розгляду та аналізу для надання

рекомендацій стосовно вдосконалення чинного законодавства України, яким регулюється наукова сфера.
Серед науково-теоретичних розробок сьогодення,
присвячених питанням законодавчого регулювання
наукової сфери, варто згадати праці відомих ученихадміністративістів: С.С. Алексєєва, В.Б. Авер’янова,
Ю.П. Битяка, Є.В. Додіна, В.К. Колпакова, Т.О. Коломієць, Р.Н. Нижник та інших видатних науковців.
Але в цих працях вищезазначена проблема висвітлюється лише фрагментарно, тому багато її аспектів
потребують подальшого поглибленого аналізу.
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Отже, метою статті є дослідження основних нормативно-правових актів, які регулюють відносини,
що складаються в науковій сфері, і надання пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з
питань наукової та науково-технічної діяльності.
Виклад основного матеріалу. На сучасному
етапі розвитку й взаємодії держави та суспільства
наукова сфера – одна з найважливіших сфер, яка
потребує систематизації, узагальнення й логічного
осмислення на законодавчому рівні, так як від цього
залежить стан наукового розвитку країни, наявність
можливостей стосовно раціонального захисту прав,
свобод та інтересів суспільства в науковій сфері в
разі їх порушення за допомогою інструментів, що
отримали свою законодавчу регламентацію. Одним
із таких засобів систематизації є нормативно-правовий акт. Тому актуальним є насамперед визначення поняття «нормативно-правовий акт, який регулює
суспільні відносини в науковій сфері» й аналіз окремих положень основних джерел, де закріплені норми права, якими врегульовано суспільні відносини
в науковій сфері з метою забезпечення необхідних
умов для підтримання вітчизняної науки як основи
прогресивного розвитку економіки та суспільства.
У доктринальних джерелах міститься достатньо
велика кількість дефініцій поняття «нормативноправовий акт», а саме:
– письмовий документ правотворчого органу,
який містить правові норми [1, c. 272].
– письмовий офіційний документ, прийнятий (виданий) у певній формі правотворчим органом у межах його компетенції та спрямований на встановлення, зміну чи скасування правових норм [2, с. 243];
– письмовий документ, прийнятий компетентним
органом держави або уповноваженим суб’єктом,
який установлює, змінює, припиняє чи конкретизує
норми права, містить розпорядження загального характеру постійної дії, розрахований на багаторазове
використання [3, с. 342];
– офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб’єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання
суспільних відносин [4, с. 312];
Стосовно визначення цього поняття на законодавчому рівні, то з упевненістю можна сказати, що
не раз робились спроби навести визначення нормативно-правового акта.
Розпочнемо дослідження із вивчення правових
актів України, які містять норми стосовно нормативно-правового акта як основного джерела права
України, передусім Конституції. В Основному Законі України термін «нормативно-правовий акт» використовують у ст. ст. 8, 57, 58, 117, 135, 136, 137.
Значно частіше йдеться про нормативно-правові
акти у правових документах, спрямованих на юридичне оформлення системи засобів, прийомів і способів нормотворчої техніки. Це такі акти, як «Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації
та обліку відомчих нормативно-правових актів»,
затверджені Постановою колегії Міністерства юстиції від 27.03.1998 р., «Методичні рекомендації щодо

розроблення проектів законів та дотримання вимог
нормопроектної техніки», схвалені Постановою колегії Міністерства юстиції від 21.11.2002 р.
Якщо брати до уваги ст. ст. 8, 57, 58 Конституції
України, то термін «нормативно-правовий акт» використано для позначення законів та інших правових
актів нормативного характеру. У згаданих методичних рекомендаціях нормативно-правовим актом називають закони і правові акти Президента України,
Кабінету Міністрів України, відомчі акти.
Цікаво, що при цьому визначення терміна «нормативно-правовий акт» не надається. Очевидно, за основу як аксіоматичне беруть розуміння нормативно-правового акта, запропоноване в теорії держави та права.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від
28.12.1992 р. [5], на державну реєстрацію подаються
нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб’єктами нормотворення у визначеній
законодавством формі й за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають
неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії
(постійні чи обмежені певним часом) і характеру відомостей, що в них містяться.
З огляду на провідне місце, що посідають нормативні акти серед правових форм діяльності держави, не викликає сумніву необхідність закріплення на
законодавчому рівні вимог, яким мають відповідати
нормативні акти, основних процедур їх розроблення,
прийняття й реєстрації.
У 2000 р. в Україні мала місце спроба врегулювати на законодавчому рівні процес створення системи
внутрішньо узгоджених нормативно-правових актів. Верховна Рада України схвалила Закон України
«Про нормативно-правові акти», який визначав види
та юридичну силу нормативно-правових актів; установлював засади їх підготовки, прийняття та набрання чинності; їх тлумачення, обліку й систематизації;
регулював порядок усунення та подолання прогалин
і суперечностей. Однак пізніше, розглянувши зауваження і пропозиції Президента України до цього
Закону, була прийнята постанова, відповідно до якої
результати голосування стосовно прийняття проекту
цього Закону скасовувалися. Отже, питання законодавчого врегулювання системи нормативно-правових актів залишилось відкритим.
У 2010 р. на розгляд Верховної Ради України також було внесено проект Закону України «Про нормативно-правові акти» від 01.12.2010 р. № 7409,
яким визначалися питання щодо регулювання суспільних відносин, пов’язаних із розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням
ними чинності, державною реєстрацією та обліком,
система, види, ієрархія нормативно-правових актів
і встановлювалися єдині вимоги до нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів нормотворення.
Відповідного рішення щодо розгляду зазначеного
законопроекту ще не прийнято.
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Отже, виходячи з вищевикладеного, уважаємо,
що нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, що містить норми права й розрахований на неодноразове застосування, прийнятий
уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у
визначеній законодавством формі та порядку, спрямований на регулювання суспільних відносин шляхом установлення, зміни чи скасування формально
обов’язкових правил поведінки нормативно визначеного кола суб’єктів.
На підставі наведеного визначення доходимо висновку, що нормативно-правовий акт, який регулює
суспільні відносини в науковій сфері – це офіційний
письмовий документ, прийнятий уповноваженим на
це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та порядку, спрямований на регулювання суспільних відносин у науковій сфері.
Головним критерієм поділу нормативно-правових актів є їх юридична сила, за якою вони діляться
на дві великі групи: закони й підзаконні акти.
Виходячи із вищевикладеного, необхідно відзначити, що відносини в науковій сфері регулюються
Конституцією України, Законами України: «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і
науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про інноваційну
діяльність», «Про наукові парки», «Про державне
регулювання у сфері трансферу технологій», «Про
науково-технічну інформацію» тощо, а також указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України; постановами, рішеннями й інструкціями відповідних міністерств інших центральних
органів виконавчої влади; рішеннями місцевих державних адміністрацій; рішеннями органів місцевого
самоврядування.
Документом найвищої нормативної сили щодо
наукової сфери є Конституція України, яка, відповідно до положень ст. 54, гарантує громадянам свободу
наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними
видами інтелектуальної діяльності [6].
Основним правовим документом, який окреслює
напрями та засади державної політики в науковій
сфері в Україні, є Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зазначений акт прийшов
на заміну Закону України «Про основи державної
політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», так як останній не відповідав реальній політиці
виконавчої влади щодо науки.
Нова редакція Закону була спрямована на врегулювання відносин, пов’язаних із науковою й науково-технічною діяльністю, і створення умов для
підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку
всіх сфер суспільного життя [7].
У цьому Законі відображено основні цілі державної політики в науковій і науково-технічній діяльності та обов’язки, направлені насамперед на
формування й ефективне використання наукового та
науково-технічного потенціалу, включаючи держав-

ну підтримку суб’єктів наукової і науково-технічної
діяльності.
Попри всі позитивні наслідки прийняття цього
вкрай важливого для розвитку наукової сфери нормативного документа, не можна не помітити і його
недоліки:
– по-перше, на нашу думку, преамбула цього Закону повинна бути направлена не тільки на визначення правових, організаційних і фінансових засад
функціонування й розвитку наукової сфери, а й на
забезпечення потреби суспільства та держави в технологічному розвитку виключно на засадах гармонізації взаємодії культури, освіти, науки і владних
структур;
– по-друге, крім того, що законодавчого закріплення потребує поняття «наука», ст. 1 Закону
«Основні терміни та їх визначення» необхідно доповнити такими дефініціями й термінами: «молодий
учений», «науковий підрозділ», «науковий проект і
науково-технічний комплекс»;
– по-третє, необхідно деталізувати зміст ст. 4 Закону «Суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності»;
– по-четверте, цей нормативно-правовий акт не
передбачає нормування робочого часу наукового
працівника. Отже, пропонуємо доповнити ст. 6 Закону положенням, яке регулюватиме режим праці наукового працівника;
– по-п’яте, у ст. 7 Закону «Наукова установа» зазначається, що така установа діє на підставі статуту
й управління нею здійснює її керівник, водночас не
роз’яснюється, що треба розуміти під цією категорією. Отже, необхідно розтлумачити це поняття та
визначити його особливості;
– по-шосте, цим Законом передбачено обов’язки
керівника державної наукової установи, але з огляду
на той факт, що ця діяльність є дуже важливою, то
вважаємо за необхідне визначити вимоги до кандидата на посаду керівника державної наукової установи;
– по-сьоме, цим Законом не визначений соціальний захист молодих учених, тому пропонуємо доповнити ст. 33 «Соціальний захист наукових працівників» положенням такого змісту: «Держава створює
належні умови для забезпечення молодих учених
житлом шляхом пріоритетного пільгового кредитування на придбання житла»;
– по-восьме, у процесі євроінтеграції основною
метою державної політики в науковій сфері стає
передусім сприяння розвитку наукової та науковотехнічної діяльності в підприємницькому секторі,
що, у свою чергу, запустить механізм поступового
покрашення рівня розвитку науки й техніки. Тому
необхідно, щоб це положення було закріплене на законодавчому рівні.
Але це лише перші кроки, які сприятимуть поліпшенню ситуації, що склалася в науковій сфері на
сьогодні. Тому все ж таки необхідно прийняти Закон
України «Про засади наукової і науково-технічної
політики», у якому будуть закріплено норми, що регулюють не тільки цілі, завдання та обов’язки дер-
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жави в науковій сфері, а й відображено детальний
механізм реалізації цих завдань, що, у свою чергу,
має зумовити підвищення рівня розвитку науки.
Протягом становлення української науки приймається низка інших ключових законів у сфері науково-дослідних робіт. Одним із перших стає Закон
«Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993
р., який визначив основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування й реалізації в інтересах науково-технічного,
економічного та соціального прогресу країни [8].
Метою Закону стало створення в Україні правової
бази для одержання й використання науково-технічної інформації. Законом регулюються правові та
економічні відносини громадян, юридичних осіб,
держави, що виникають під час створення, одержання, використання й поширення науково-технічної інформації, а також визначаються правові форми міжнародного співробітництва в цій галузі.
У 1995 р. приймається Закон «Про наукову і науково-технічну експертизу». Він визначив правові,
організаційні та фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації й проведення наукової та
науково-технічної експертизи з метою забезпечення
наукового обґрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки, наукових,
науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу й оцінювання
ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень [9].
Ст. 35 Закону України «Про наукову та науковотехнічну експертизу» закріплено положення щодо
визначення переліку правопорушень у сфері наукової та науково-технічної експертизи. Однак жодна
стаття цього нормативно-правового акта не визначає
розміру й виду санкцій за вчинення таких правопорушень. З цього приводу необхідно зауважити, що на
сьогодні виникла необхідність доповнити цю статтю
частиною третьою, у якій зазначити види альтернативних санкцій за вчинення правопорушень, відповідно до переліку цієї статті.
Крім зазначених документів, важливе місце посідає Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України, яка була схвалена Постановою Верховної Ради України від 13.07.1999 р.
[10]. Вона містить головні цілі, указує пріоритетні
напрями і принципи державної науково-технічної
політики, механізми прискореного інноваційного
розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного
забезпечення.
До основоположних законодавчих актів у сфері
наукової та науково-технічної діяльності можна зарахувати Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р., який регулює
правові, фінансові й організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів
розвитку науки й техніки в Україні [11].

Закон «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002
р. визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності
в Україні, установлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримання розвитку економіки України інноваційним
шляхом [12].
У 2007 р. була прийняти Постанова Верховної
Ради України «Про Рекомендації парламентських
слухань на тему «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації»
[13]. Вона була направлена на забезпечення посилення контролю за дотриманням норм Конституції
України та вимог Законів України: «Про наукову і
науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки
і техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій», «Про науковий парк «Київська політехніка», «Про вищу освіту» – інших законів із питань
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також Постанови Верховної Ради України
«Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні та розвиток координації та взаємодії
інститутів національної інноваційної системи, підготовку пропозиції щодо створення при Верховній
Раді України консультативної ради з питань формування та реалізації національної інноваційної системи» від 16.06.2004 р.
10.09.2012 р. Кабінетом міністрів України (далі
– КМУ) було прийнято розпорядження «Про схвалення Концепції реформування державної політики
в інноваційній сфері» [14]. Головною метою Концепції було визнане вдосконалення системи державного
регулювання в інноваційній сфері, зокрема окреслення концептуальних засад державного регулювання в інноваційній сфері, формування економічних
структурних і організаційних основ інноваційної
діяльності, створення належної інституціональної
бази, забезпечення взаємодії різних інституцій під
час упровадження інновацій, створення системи надання державної підтримки інноваційному розвитку
національної економіки з урахуванням пріоритетів
розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності,
створення сучасного ринку інновацій і технологій,
визначення механізму оперативного реагування на
зміни в інноваційній сфері.
Крім того, КМУ прийняв Розпорядження «Про
схвалення Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю» від 08.10.2012 р. [15]. Реалізувати
Концепцію передбачається протягом 2013–2017 рр.
Її основною метою є підвищення ефективності використання коштів державного бюджету та реформування системи управління науковою і науково-технічною діяльністю, активізація співпраці наукових
установ і вищих навчальних закладів, удосконалення порядку формування державного замовлення на
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проведення наукових досліджень, науково-дослідних або дослідно-конструкторських розроблень;
оптимізація мережі наукових установ з урахуванням
результатів державної атестації.
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що характерною особливістю практичного застосування вищезазначених законодавчих
актів є невиконання більшості з норм. Це свідчить
про системні ознаки правового нігілізму у сфері реалізації державної науково-технологічної політики,
що закладаються через державну систему законотворчості.
Усвідомлення такого становища має знайти належне розуміння як у Верховній Раді України, так і в
Кабінеті Міністрів України. Саме тому пріоритетом
у законотворчій діяльності має стати внесення змін у
певну низку нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що складаються в науковій сфері, та
розроблення й затвердження протягом найближчого
часу єдиного кодифікованого акта про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність в Україні,
який буде направлений на гармонізацію з європейськими стандартами. Цей акт має містити законодавчі норми щодо розвитку інтелектуального потенціалу нації й здійснення наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності в Україні відповідно до умов
процесу євроінтеграції й бути направлений на популяризацію провадження наукової, винахідницької та

інноваційної діяльності, а також створення цілісної
системи безперервної освіти з урахуванням кадрового забезпечення наукової та інноваційної діяльності.
Стратегічним завданням трансформації державного регулювання в науковій сфері повинна стати
побудова нової моделі взаємовідносин між науковцем, державою і суспільством, за якої дотримуватиметься рівність інтересів держави й ученого. Для
цього держава має формувати свою наукову політику і створювати такі інституційні форми, які сприяли б збільшенню попиту на інтелектуальний продукт. До того ж державі необхідно приділити значну
увагу децентралізації державної відповідальності у
сфері культури й делегуванню базових повноважень
і обов’язків місцевим органам влади, а також переданню деяких послуг комерційним і недержавним
організаціям, права й обов’язки яких мають бути
закріпленні на законодавчому рівні, отже, створити
дієвий механізм державно-приватного партнерства в
науковій та інноваційній сфері. З боку науковця це
означає взяття зобов’язань щодо розкриття власного
творчого потенціалу, задля чого держава створюватиме максимально сприятливі умови, у тому числі
через формування належного законодавчого простору, спрямованого на реалізацію прагнень і можливостей кожного вченого та захист його законних
інтересів. Усе це сприятиме більш ефективному розвитку наукової сфери у найближчому майбутньому.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
LEGAL STATUS OF THE STATE REGULATORY AUTHORITY
IN THE SPHERE OF PUBLIC UTILITIES IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA
Казанцева А.О.,
аспірант кафедри адміністративного
права юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена дослідженню правового статусу органу державного регулювання у сфері комунальних послуг у Литовській Республіці. Висвітлено основні історичні аспекти становлення та розвитку органу державного
регулювання у сфері комунальних послуг. Визначено сферу його діяльності та основні повноваження у сферах теплопостачання, водопостачання та очищення стічних вод. Проаналізовано склад та організаційну структуру органу
державного регулювання у сфері комунальних послуг.
Ключові слова: державне регулювання, сфера комунальних послуг, орган державного регулювання.
Статья посвящена исследованию правового статуса органа государственного регулирования в сфере
коммунальных услуг в Литовской Республике. Освещены основные исторические аспекты становления и развития органа государственного регулирования в сфере коммунальных услуг. Определена сфера его деятельности и
основные полномочия в сферах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод. Проанализировано состав и организационную структуру органа государственного регулирования в сфере коммунальных услуг.
Ключевые слова: государственное регулирование, сфера коммунальных услуг, орган государственного регулирования.
The article is devoted to study of legal status of state regulatory authority in sphere of public utilities in Republic of
Lithuania. Basic historical aspects of establishment and development of state regulatory authority in sphere of public
utilities are ascertained. The scope of its activities and main functions in sphere of heat supply, water supply and waste
water management are defined. The composition and organizational structure of state regulatory authority in sphere of
public utilities are analyzed.
Key words: state regulation, sphere of public utilities, regulatory authority.

Актуальність теми. У серпні 2014 року на підставі Указу Президента України № 692/2014 та Указу Президента України 693/2014 було ліквідовано
орган державного регулювання у сфері комунальних послуг і орган державного регулювання у сфері енергетики та створено новий орган державного
регулювання – Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
У більшості країн Європейського Союзу функціонування єдиного органу для здійснення регулювання
таких ринків природних монополій, як ринок електричної енергії, природного газу, теплової енергії,
централізованого теплопостачання, водопостачання
та водовідведення, транспорту, зв’язку тощо є досить
поширеною практикою. Тому виникає необхідність
дослідження правового статусу органів державного
регулювання в тих країнах Європейського Союзу, де
ці органи мають багаторічний досвід функціонування та демонструють успішність та результативність
своєї діяльності.
У зв’язку з тим, що Литовська Республіка має,
з одного боку, подібні з Україною передумови становлення сфери комунальних послуг, а з іншого – є
державою-членом Європейського Союзу, а отже
зобов’язана дотримуватися вимог законодавства Європейського Союзу, імплементація яких на сьогодні

є одним із головних завдань України у контексті європейської інтеграції, особливої актуальності набуває дослідження правового статусу органу державного регулювання саме цієї країни.
У вітчизняній науці адміністративного права
протягом багатьох років переважно здійснювалося
дослідження теоретичних основ державного управління. Однак, останнім часом все більше науковців
звертають увагу у своїх працях на теоретичні аспекти державного регулювання, зокрема, у сфері енергетики та комунальних послуг. Науково-теоретичним підґрунтям для проведення дослідження стали
праці: В. Авер’янова [1], С. Бедіна [2], О. Буханевича
[3], Ю. Ващенко [4], В. Кальченка [5], О. Куща [6] та
інших.
Метою статті є дослідження правового статусу
органу державного регулювання у сфері комунальних послуг в Литовській Республіці з метою у подальшому формулювання рекомендацій щодо використання позитивного досвіду у цій сфері в Україні.
Виклад основного матеріалу. В Литовській
Республіці здійснення державного регулювання у
сфері комунальних послуг віднесено до компетенції Національної комісії з контролю цін та енергії
(далі – НКК). До сфери діяльності НКК, окрім сфери
централізованого опалення, водопостачання та очищення стічних вод, належить також сфера електрич-
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ної та теплової енергії, природного газу, відновлюваної енергетики та транспорту.
Становлення органу державного регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг у Литовській Республіці починається з прийняття у 1995
році Закону «Про енергетику», який визначав загальні засади діяльності незалежної державної установи
– Державної комісії з регулювання цін на енергетичні ресурси. На зазначену Державну комісію відповідно до Закону покладалася підготовка методів
розрахунку цін на енергетичні ресурси, перевірка
розрахунків цін, здійснених енергетичними компаніями, та подача Уряду своїх висновків стосовно цін на
енергетичні ресурси. Державна комісія, як постійно
діючий державний орган, фактично розпочала свою
діяльність у лютому 1997 року, коли Президент Литовської Республіки на підставі відповідного указу
призначив на посади 5 членів комісії [7, с. 3].
У липні 1997 року у зв’язку із внесенням змін до
Закону Литовської Республіки «Про енергетику» та
ряду інших законодавчих актів Державна комісія з
регулювання цін на енергетичні ресурси наділяється
повноваженнями щодо встановлення регульованих
цін (на електричну енергію, природний газ та централізоване опалення), які до цього відносилися до
компетенції уряду [8, с. 2–3].
17 листопада 1998 року у зв’язку з внесенням змін
до статті 15 Закону «Про енергетику» орган державного регулювання було перейменовано у Національну
комісію з контролю цін та енергії. Крім того, у листопаді 1998 року литовський парламент шляхом внесення
змін до ряду законодавчих актів до сфери діяльності
органу державного регулювання відносить сферу водопостачання та сферу транспорту. Відтепер НКК уповноважена встановлювати ціни на тепло для всіх підприємств централізованого теплопостачання (до цього
орган державного регулювання встановлював ціни
лише для регіональних підприємств централізованого
теплопостачання), а також ціни на холодну воду та тарифи на міжміські пасажирські перевезення [7, с. 3].
У 2000 році у зв’язку із прийняттям Закону «Про
електроенергетику» та Закону «Про природний газ»
встановлюються абсолютно нові принципи ціноутворення, які зумовлюють перегляд відповідних
повноважень НКК. Крім того, до компетенції НКК
було віднесено повноваження щодо видачі ліцензій,
здійснення контролю за додержанням ліцензійних
умов, вирішення спорів, пов’язаних із доступом третіх сторін до мережі, накладення штрафів у разі порушення закону тощо [9, с. 7].
Новий Закон Литовської Республіки «Про енергетику», який набув чинності з 1 липня 2002 року,
визначив функції та повноваження НКК, закріпив
положення щодо її незалежності, процедури призначення на посади та відповідальності її членів тощо.
Протягом 2009–2011 років до цього Закону було внесено ряд змін, пов’язаних із порядком формування та
фінансування НКК, визначенням окремих функцій
НКК, а також встановленням загальних засад здійснення управління, регулювання, нагляду та контролю у сфері енергетики та комунальних послуг.

Таким чином, загальні засади діяльності органу
державного регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг були визначені ще у 1995 році
Законом Литовської Республіки «Про енергетику».
Протягом наступних майже 20 років до базового
Закону «Про енергетику» неодноразово вносилися зміни, які зумовили перетворення НКК з органу,
який регулює ціни та тарифи, на незалежний орган
державного регулювання у сфері транспорту, електричної та теплової енергії, природного газу, відновлювальної енергетики, централізованого опалення,
питного водопостачання та очищення стічних вод.
Відповідно до Положення про Національну комісію з контролю цін та енергії, затвердженого Резолюцією уряду Литовської Республіки від 07 листопада
2002 року № 1747 (далі – Положення), НКК є органом, що здійснює регулювання діяльності суб’єктів
господарювання у сферах енергетики, питного водопостачання та очищення стічних вод, а також державний нагляд в енергетичному секторі.
Метою діяльності НКК є здійснення функцій
державного регулювання в сфері централізованого
теплопостачання, природного газу, централізованого
постачання зрідженого нафтового газу, електроенергії, відновлювальних джерел енергії, питного водопостачання та очищення стічних вод, забезпечення
нагляду і контролю за регульованою діяльністю підприємств у сфері централізованого теплопостачання, природного газу, централізованого постачання
зрідженого нафтового газу, електроенергії, відновлювальних джерел енергії, питного водопостачання
та очищення стічних вод, а також належного здійснення прав і обов’язків споживачів, свободи чесної
конкуренції в сфері енергетики, питної води і очищення стічних вод [10].
Крім того, відповідно до статті 34 Кодексу залізничного транспорту та статті 30 Кодексу внутрішнього і водного транспорту НКК здійснює регулювання у сфері транспорту шляхом встановлення
максимального рівня тарифів на перевезення пасажирів на потягах приміського сполучення, а також
на пасажирські і транспортні перевезення внутрішнім водним транспортом через Куршську затоку (національна морська портова зона Клайпеда) [11].
Відповідно до Стратегічного плану діяльність
НКК, в першу чергу, спрямована на створення надійної незалежної системи економічного регулювання у сферах електричної енергії, природного газу,
централізованого опалення, питного водопостачання та очищення стічних вод, яка забезпечить рівність
та доступність енергетичних послуг споживачам.
Основними стратегічними цілями, зокрема, є інтеграція у регуляторний простір ЄС та підвищення
ефективності діяльності НКК, забезпечення створення передбачуваного та прозорого бізнес-середовища, а також захист прав та законних інтересів
споживачів у сферах енергетики, питного водопостачання та очищення стічних вод [11].
Законом Литовської Республіки «Про енергетику» та Положенням закріплюються повноваження
НКК, пов’язані із регулюванням цін та тарифів, лі-
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цензуванням певних видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, здійсненням функції
нагляду та контролю, захистом прав споживачів, вирішення спорів у досудовому та позасудовому порядку, застосуванням у межах своєї компетенції санкцій
за адміністративні правопорушення у порядку, встановленому Кодексом про адміністративні правопорушення Литовської Республіки тощо [10,12].
Повноваження НКК у сфері комунальних послуг
конкретизовані на рівні спеціальних законів Литовської Республіки.
Так, згідно із Законом «Про теплоенергетику»
НКК здійснює встановлення цін та тарифів на тепло
для теплопостачальних підприємств, які продають
щонайменше 10 ГВт тепла на рік; у випадках, визначених законодавством, встановлює складові ціни на
тепло для теплопостачальних підприємств та складові ціни на гарячу воду для постачальників гарячої
води; видачу та призупинення дії ліценцій теплопостачальним підприємствам, які постачають щонайменше 10 ГВт тепла на рік, та контроль за ліцензованою діяльністю; вирішення у позасудовому порядку
спорів, що виникають з договірних відносин між
споживачами та постачальниками тепла і постачальниками гарячої води, пов’язані із діями або бездіяльністю енергетичних підприємств, що здійснюють
постачання, розподіл, передачу, зберігання енергії,
щодо відмови дозволити їм використовувати мережу
і системи, приєднання до мережі, балансування потоків постачання енергії, застосування цін і тарифів;
здійснює заходи щодо забезпечення розвитку конкуренції у сфері тепло– та гарячого водопостачання
тощо [13].
Відповідно до Закону «Про питне водопостачання та очищення стічних вод» НКК визначає методологію встановлення цін на питну воду, що постачається постачальниками води, та очищення стічних
вод, і контролює її виконання; встановлює відповідні ціни та контролює їх дотримання; здійснює
видачу, реєстрацію, призупинення дії та анулювання ліцензій на водопостачання, а також контроль за
дотриманням ліцензійних умов; встановлює розмір
компенсації і порядок її виплати постачальнику води
у випадках, коли абонент припиняє договір з власної ініціативи, за винятком випадків, коли договір
розривається з вини постачальника або з ініціативи
споживача; визначає методологію розрахунку плати
за підключення нових абонентів, за винятком підключення споживачів до інфраструктури публічного
водопостачання та очищення стічних вод; вирішує
спори у досудовому порядку між водопостачальниками та абонентами щодо встановлення цін та тарифів; здійснює інші повноваження [14].
НКК створюється на підставі Закону Литовської
Республіки «Про енергетику». Реорганізація та ліквідація НКК здійснюється лише шляхом прийняття
відповідного закону.
НКК складається із п’яти осіб – Президента комісії (її голови) та чотирьох членів, які призначаються
на посаду та звільняються з посади сеймом за поданням Президента Литовської Республіки.

Серед вимог, які висуваються до членів НКК, Закон «Про енергетику» та Положення, встановлюють
такі: громадянство Литовської Республіки, наявність
вищої освіти (не нижче ступеня магістра), а також
бездоганна репутація. При цьому у законодавстві
відсутні будь-які положення щодо досвіду роботи
кандидатів у сфері енергетики та (або) комунальних
послуг. Також не уточнюється, яку саме вищу освіту повинен мати кандидат – юридичну, економічну,
технічну.
Між членами НКК здійснено розподіл сфер діяльності органу державного регулювання, у яких вони
здійснюють функції контролю та нагляду. Інформація про такий розподіл розміщена на офіційному
веб-сайті НКК. Так, голова НКК здійснює загальне
керівництво діяльністю органу. Заступник голови
відповідає за здійснення нагляду у сфері електричної
енергії, вирішення питань, що стосуються діяльності незалежних виробників тепла та оцінки поданих
теплопостачальними підприємствами інвестиційних
проектів, розгляду скарг споживачів у сфері централізованого опалення, а також вирішення методичних
і практичних питань із ціноутворення у сфері централізованого опалення та гарячого водопостачання,
а також питань, що стосуються сфери застосування
Закону «Про ринок енергоресурсів Литовської Республіки». До відання інших членів НКК віднесено
питання щодо розгляду скарг споживачів у сфері
централізованого опалення, електричної енергії та
природного газу, а також скарг, пов’язаних із споживанням енергії, питання щодо методів розподілу
тепла, здійснення нагляду і контролю у сфері питного водопостачання та очищення стічних вод, транспорту та відновлюваних джерел енергії, природного газу, питання протидії корупції, а також питання
законодавчого забезпечення та правозастосування.
У зв’язку із здійсненням НКК державного регулювання як у сфері енергетики, так і у сфері комунальних послуг до організаційної структури НКК
входять два профільних департаменти. Це, зокрема,
департамент з питань газу та електричної енергії, до
складу якого входить відділ з питань газу, відділ з
питань електричної енергії, відділ з питань відновлювальних ресурсів та департамент з питань теплової енергії та води, який складається з відділу з питань води, відділу з питань теплової енергії, відділу
з питань діяльності виробників тепла та відділу з питань розподілу тепла. Крім того, до структури НКК
належить ряд незалежних відділів, зокрема, юридичний відділ, фінансовий відділ, відділ внутрішнього аудиту, відділ міжнародної діяльності, відділ з
управління діяльністю, інформаційний відділ, відділ
з управління власністю та здійснення державних закупівель.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що здійснення державного регулювання як у
сфері енергетики, так і у сфері комунальних послуг
одним органом державного регулювання може бути
ефективним лише за умови належного рівня правового та організаційного забезпечення його діяльності. Визначення на рівні Закону «Про енергетику», За-
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кону «Про теплоенергетику» та Закону «Про питне
водопостачання та очищення стічних повноважень
органу державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо регулювання цін та
тарифів, ліцензування певних видів діяльності, здійснення функції нагляду та контролю, захисту прав
споживачів та вирішення спорів у досудовому та позасудовому порядку; відображення закріплених на
законодавчому рівні повноважень у Положенні про
Національну комісію з контролю цін та енергії; встановлення стратегічних цілей та завдань органу дер-

жавного регулювання; закріплення за певними членами чітко визначених сфер діяльності органу, щодо
яких вони здійснюють функції контролю та нагляду;
створення в організаційній структурі двох профільних департаментів з питань енергетики та з питань
комунальних послуг – все це сприяє становленню
Національної комісії з контролю цін та енергії Литовської Республіки як незалежного органу, здатного
здійснювати ефективне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та належним чином
виконувати всі покладені на нього завдання.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ
ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASIS FOR THE COUNCIL OF JUDGES OF UKRAINE
Кіселичник В.,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративно-правових дисциплін
Національної академії прокуратури України
У статті проаналізовано повноваження Ради суддів України. Виокремлено адміністративно-правові повноваження органу суддівського самоврядування. Сформульовано висновок про належність Ради суддів України до суб’єктів
адміністративно-правового забезпечення системи судів загальної юрисдикції.
Ключові слова: орган суддівського самоврядування, Рада суддів України, система судів загальної юрисдикції,
адміністративно-правове забезпечення.
В статье проанализированы полномочия Совета судей Украины. Выделены административно-правовые полномочия Совета судей Украины. Сформулирован вывод о принадлежности Совета судей Украины к субъектам
административно-правового обеспечения системы судов общей юрисдикции.
Ключевые слова: орган судейского самоуправления, Совет судей Украины, система судов общей юрисдикции,
административно-правовое обеспечение.
The article analyses the powers of the Council of Judges of Ukraine. Legal and administrative powers of this body
of judicial self-government are distinguished. The conclusion of the belonging of the Council of Judges of Ukraine to the
subjects of administrative and legal support of the system of courts of general jurisdiction is formulated.
Key words: body of judicial self-government; Council of Judges of Ukraine; system of courts of general jurisdiction;
administrative and legal support.

Постановка проблеми. Реалізація принципу незалежності правосуддя в Україні де-юре та де-факто є
передумовою й водночас гарантією належного функціонування судової влади. Однак на сьогодні стан, у
якому опинилася судова система України, викликає
справедливе занепокоєння та тривогу як у політикуму, так і в громадянського суспільства. Тому одним
із важливих завдань судової реформи в Україні є, зокрема, посилення суддівського самоврядування.
Стан дослідження. Окремі аспекти функціонування суддівського самоврядування в Україні розглядали у своїх працях такі вчені, як О.Б. Абросімова,
О.В. Білова, В.Ф. Бойко, М.М. Бородін, В.Д. Бринцев, О.В. Бурдіна, В.В. Городовенко, Ю.М. Грошевий, В.В. Долежан, С.В. Ківалов, В.І. Косарев, В.В.
Кривенко, Р.О. Куйбіда, О.Є. Кутафін, Д.О. Луспеник, В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, О.Р. Михайленко, Л.М. Москвич, І.В. Назаров, Г.М. Омеляненко,
І.Л. Петрухін, П.П. Пилипчук, А.О. Селіванов, Н.В.
Сібільова, М.І. Сірий, В.В. Сердюк, С.Г. Штогун та
інші.
Метою статті є дослідження адміністративноправових повноважень Ради суддів України та їх ролі
й значення в процесі адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної
юрисдикції.
Виклад основного матеріалу. Принцип незалежності, який визнаний як конституційним, так і
міжгалузевим принципом судочинства, водночас є
фундаментальним принципом правової держави.
Якщо проаналізувати економічні та політико-правові гарантії незалежності судової гілки влади в Україні, то можна дійти висновку, як справедливо зазна-

чають науковці й практики, що вони (гарантії) не
забезпечують належного рівня самостійності «третій владі», що у свою чергу не відповідає самій природі демократичної та правової держави.
Водночас принцип незалежності судової влади
(правосуддя) може бути реалізований тільки носіями
судової влади – суддями.
Система гарантій забезпечення незалежності
й недоторканності суддів, які є невід’ємною складовою їхнього статусу, передбачена на рівні Основного Закону держави. У Конституції України (ст.
130) закріплено також один із базових принципів
організації судової влади, зокрема суддівське самоврядування, призначення якого полягає у вирішенні
питань внутрішньої діяльності судів та гарантуванні
захисту суддів від втручання в їхню діяльність. Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, ради суддів, конференції суддів,
з’їзд суддів України.
Вищим органом суддівського самоврядування (у
період між з’їздами суддів України) відповідно до ст.
127 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» , є Рада суддів України, яка організовує виконання рішень з’їзду суддів та контроль за їх виконанням. Рішення цього колегіального органу, прийняті в
межах його повноважень, обов’язкові для всіх органів суддівського самоврядування.
Гарантії незалежності й недоторканності суддів
закріплені не лише в чинному законодавстві України (зокрема, у ст. ст. 126, 129 Конституції України,
які наголошують, що судді під час здійснення правосуддя незалежні та підкоряються лише закону, та
ст. 6 Закону «Про судоустрій та статус суддів»), а й
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передбачені ст. 10 Загальної Декларації прав людини, де передбачено право кожного під час вирішення
спору щодо його прав та обов’язків або під час встановлення обґрунтованості будь-якого кримінального
обвинувачення на справедливий і відкритий розгляд
упродовж розумного строку та з додержанням усіх
вимог справедливості незалежним і безстороннім
судом [1]
Це право знайшло своє закріплення й в інших
міжнародно-правових актах, а саме: ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних
свобод 1950 року, ратифікованої Верховною Радою
України 17 липня 1997 року, та ст. 14 Міжнародного
пакту про громадянські й політичні права 1966 року
[2, с. 12]
Окрім того, з метою створення нових і посилення
вже існуючих організаційно-правових засад реалізації зазначеного права Організація Об’єднаних Націй
та Рада Європи передбачили у своїх статутних документах принцип незалежності суду, а забезпечення
його якомога повної реалізації у внутрішньому законодавстві країн-учасниць стало одним із пріоритетних завдань цих міжнародних організацій.
У результаті такої діяльності було прийнято низку важливих документів у сфері забезпечення незалежності судової системи, а саме: Основні принципи
щодо незалежності судових органів, прийнятих VII
Конгресом ООН та схвалені в 1985 році Генеральною асамблеєю ООН [3], Рекомендація № К (94) 12
«Про незалежність, ефективність та роль суддів»,
прийнята Кабінетом Міністрів Ради Європи в 1994
році [4].
10 липня 1998 року учасниками міжнародної конференції (під егідою Ради Європи) була прийнята
Європейська Хартія про статус суддів, яка, однак, не
належить до міжнародних актів та носить рекомендаційний характер.
Загалом під час вирішення питання про наявність
судової незалежності міжнародна спільнота запропонувала такі критерії оцінки:
– раціональність судової незалежності;
– належний рівень гарантованості судової незалежності;
– основа призначення та підвищення на посаді;
– призначаюча установа;
– строк перебування на посаді;
– гарантії перебування на посаді та недоторканності;
– перепризначення;
– свобода від надмірного зовнішнього впливу;
– незалежність усередині судової системи;
– роль суду [5].
Особливо важливу функцію у сфері забезпечення незалежності суду в Україні виконують органи
суддівського самоврядування. Так, відповідно до ч.
4 ст. 113 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» на органи суддівського самоврядування покладено такі завдання: 1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;
2) зміцнення незалежності судів, суддів, захист від
втручання в їхню діяльність; 3) участі у визначен-

ні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного й іншого забезпечення судів та контроль за
додержанням установлених нормативів такого забезпечення; 4) вирішення питань щодо призначення
суддів на адміністративні посади в судах у порядку,
встановленому цим законом; 5) призначення суддів
Конституційного Суду України; 6) призначення суддів до складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, встановленому законом [6].
Однак очевидно, що визначені законодавцем для
органів суддівського самоврядування завдання не
можуть бути реалізовані без наявності в них делегованих державою адміністративно-владних повноважень.
У цьому аспекті цікавою та повчальною є практика США та країн Європейського Союзу. Так, органи
суддівського самоврядування в цих країнах наділені
делегованими державою адміністративно-правовими повноваженнями. Наприклад, у США вищому
органу суддівського самоврядування підпорядковані
органи, що здійснюють управлінську діяльність у
сфері організаційного забезпечення суддів, а до компетенції ради суддів апеляційних судів та апеляційних округів віднесено організаційне керівництво й
забезпечення належного функціонування федеральних судів [7, с. 86].
Після Другої світової війни американські суди,
як зазначає Д.М. Притика, розпочали процес кардинальних змін способів управління роботою судів,
створивши адміністративну структуру, укомплектовану професійними керівниками. Ця тенденція розвивалась паралельно із загальним напрямом реформ
і ґрунтувалась на досвіді здійснення верховними
судами штатів і головами верховних судів адміністративних повноважень. Федеральні суди та суди
штатів усвідомили, що судова галузь влади є адміністративною (управлінською) структурою [8, с. 135].
У багатьох країнах Європейського Союзу, зокрема Данії, Рада суддів є повністю незалежним
органом від органів виконавчої влади, який очолює
спеціально уповноважений директор. Вона має визначені повноваження та реальні важелі впливу на
формування бюджетних програм фінансування судової влади, здійснює управлінську діяльність у сфері
організаційно-технічного та інформаційного забезпечення судової системи.
Повноваження Міністерства юстиції Нідерландів
були передані подібному органу, що був створений у
2002 році при судовій системі Нідерландів.
Міжнародно-правові рекомендації та світовий
досвід організації органів суддівського самоврядування свідчить, що інститут суддівського самоврядування відіграє роль особливої гарантії незалежності
судової системи. При цьому забезпечення реальної
незалежності судової системи, що здійснюється органами суддівського самоврядування, значною мірою пов’язане з реалізацією ними делегованих державою адміністративно-правових повноважень.
У зв’язку із зазначеним особливої актуальності
набуває питання про співвідношення самоврядуван-
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ня та державного управління. І перше, і друге є особливим видом соціального управління. Проте слід
зазначити, що в деяких випадках їх розмежування
видається не таким уже й простим завданням (наприклад, управління, що здійснюється органами місцевого самоврядування, і управління, що здійснюється
місцевими органами виконавчої влади). Неоднозначність цього питання надала підстави відомому німецькому досліднику державно-правових інститутів
Г. Єллінеку для висновку про існування державного управління у формі самоврядування (так званого
децентралізованого державного управління), що, на
його думку, реалізується заінтересованими особами,
які не є професійними державними управлінцями [9,
с. 426]. Подібний підхід до розуміння природи самоврядування простежується й у праці вченого-конституціоналіста Ю. Панейка, українця за походженням,
який тривалий час проживав в еміграції, а з 1948 по
1973 роки працював в Українському Вільному Університеті (м. Мюнхен) [10, с. 136].
Складність вирішення питання про співвідношення самоврядування та державного управління також визначається їх взаємообумовленістю та тісним
правовим взаємозв’язком. Якщо проблему розглядати крізь призму Конституції України, яка закріплює
принцип народовладдя, відповідно до якого носієм
суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є
народ (здійснює владу як безпосередньо, так і через
органи державної влади), то можна стверджувати,
що фактично реалізація цього принципу є здійснення всім українським народом своєрідного «самоврядування», яке за своїми базовими ознаками подібне
до «звичайного» самоврядування окремої групи (колективу), щоправда, у значно більшому масштабі.
Якщо буквально «слідувати букві» Конституції
України, здійснюючи владу через органи державної
влади, народ може визнати, санкціонувати самоврядну діяльність окремих груп (колективів) та в окремих випадках навіть делегувати їм частину державно-владних повноважень.
Легітимізація органу самоврядування автоматично надає йому статусу суб’єкта права. Проте, чи
може самоврядування вважатися особливим видом
державного управління, а орган самоврядування
виступати в ролі органа державної влади? Це питання вирішується залежно від наявності в органу
самоврядування повноважень державно-владного
характеру. Причому є тільки два можливі варіанти
їх набуття: санкціонування (визнання) та делегування. Найбільш поширеним способом є делегування
державою своїх повноважень органу самоврядування. Санкціонування як спосіб набуття державно-владних повноважень поширений доволі рідко
й пов’язаний із визнанням державою повноважень
владного характеру ( які за своєю суттю подібні до
тих, що за інших умов зазвичай реалізуються органами державної влади) окремих органів самоврядування, які склалися історично, незалежно від волі
держави й доволі часто – до її виникнення.
Таким чином, з огляду на зазначене узвичаєння
держава змушена «миритися» з існуванням таких

владних повноважень в органів самоврядування та
їх формалізувати, тобто визнати як державно-владні
й закріпити на рівні нормативно-правового акта(ів).
Підсумовуючи викладене вище, можна дійти висновку, що в разі набуття державно-владних повноважень органом самоврядування він стає повноцінним
суб’єктом владовідносин, а зміст набутих державновладних повноважень визначає природу його владної діяльності та встановлює належність до предмета правового регулювання певної галузі(ей) права.
На сьогодні включення відповідних органів самоврядування до переліку суб’єктів державного управління, діяльність яких регламентується адміністративним правом, є загальноприйнятим фактом.
У свою чергу, щоб з’ясувати належність Ради суддів України як органу суддівського самоврядування
до суб’єктів управління, діяльність яких регламентується адміністративним правом, нам необхідно розглянути відповідні положення Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», які встановлюють їх завдання та визначають повноваження. Так, згідно із
ч. 5 ст. 127 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» Рада суддів України виконує такі завдання:
1) розробляє та організовує виконання заходів щодо
забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення
стану організаційного забезпечення діяльності судів;
2) розглядає питання правового захисту суддів,
соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає
відповідні рішення із цих питань;
3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників;
4) здійснює контроль за організацією діяльності
судів;
5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;
6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у
відставці, народного засідателя, присяжного;
7) здійснює інші повноваження, передбачені цим
законом [4].
Привертає увагу формулювання використане законодавцем у п. 1 ч. 5 ст. 127 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», відповідно до якого Рада
суддів України «організовує виконання заходів…».
На нашу думку, подібне словосполучення свідчить
про виконавчо-розпорядчий характер вказаного
повноваження. Так, ч. 8 ст. 116 Конституції України, перелічуючи повноваження Кабінету Міністрів
України, який є вищим органом у системі органів
виконавчої влади, зазначає, що Уряд України організовує «здійснення зовнішньоекономічної діяльності
України та митної справи». Цікаво те, що в нормативно-правових актах, які регулюють діяльність
центральних органів виконавчої влади, також доволі
часто вживається аналогічне або подібне до «організовує виконання заходів» формулювання.
Певний інтерес викликає повноваження Ради суддів України призначати та звільняти Голову Державної судової адміністрації України. Не може існувати жодних сумнівів щодо адміністративно-правової
природи таких повноважень. І хоча раніше призна-
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чення на посаду та звільнення з посади Голови Державної судової адміністрації України здійснювалося
або Президентом України або Кабінетом Міністрів
України, зазначена процедура ніколи не регламентувалася нормами конституційного права. Отже, повноваження Ради суддів України не повинні розглядатися як конституційно-правові. Це (повністю або
частково) може також стосуватися й інших подібних
повноважень, які реалізуються органами суддівського самоврядування. Наприклад, повноваження з’їзду
суддів України, передбачені п. 5 ч. 2 ст. 123 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», щодо призначення окремих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Законодавець, надавши право Раді суддів України, яка є органом суддівського самоврядування,
призначати на посаду та звільняти з посади Голову
Державної судової адміністрації України, створив
доволі цікавий прецедент, відповідно до якого орган
самоврядування, що не є органом держави, призначає на посаду й звільняє з посади керівника органу
державної влади. У зв’язку із цим звужене лише до
органів суддівського самоврядування коло суб’єктів,
на які згідно із ч. 6 ст. 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» поширюється обов’язковість
рішень Ради суддів України, є таким, що не відповідає дійсності.
Доцільно зауважити також про контрольні повноваження Ради суддів України щодо організаційного
забезпечення діяльності судів (контроль за діяльністю
Державної судової адміністрації України). Фактично
вказана контрольна діяльність підпадає під ознаки
адміністративного контролю та багато в чому подібна
до контролю, який здійснюється вищим за ієрархією
органами виконавчої влади стосовно нижчих.
Заслуговують на увагу й повноваження Ради
суддів України щодо затвердження зразків посвід-

чень судді, судді у відставці, народного засідателя,
присяжного. У цьому випадку наш інтерес обумовлений декількома обставинами: по-перше, Раді суддів України як органу суддівського самоврядування
делеговано державою право затверджувати зразки
офіційних документів, що підтверджують правовий
статус судді, народного засідателя, присяжного як
носіїв державної (судової) влади; по-друге, така діяльність за змістом «нагадує» аналогічну адміністративно-правову діяльність органів виконавчої влади.
Висновки. Таким чином, у результаті проведеного аналізу делегованих державою Раді суддів України управлінських повноважень можна дійти висновку, що їх реалізація підпадає під ознаки владної,
підзаконної та виконавчо-розпорядчої діяльності
(останній елемент особливо чітко проявляється під
час здійснення поточного управління чи поточного
контролю як складової управління). Водночас це не
категоричне твердження щодо того, що всі управлінські відносини, які виникають за участю Ради суддів
України, є адміністративно-правовими. У цьому випадку звернуто увагу на ту частину, яка охоплюється
предметом адміністративного права та дає нам змогу
розглядати органи суддівського самоврядування як
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
системи судів загальної юрисдикції.
Загалом уся адміністративна управлінська діяльність Ради суддів України може бути поділена на дві
великі групи: на внутрішню адміністративну управлінську діяльність (наприклад, Рада суддів України
затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного тощо) та
зовнішню адміністративну управлінську діяльність
(наприклад, Рада суддів України призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової
адміністрації України та його заступників, а також
здійснює контроль за організацією діяльності судів).
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У науковій статті викладено поняття та суть функцій органів публічної адміністрації, визначено елементи функції. Відображено, що функції органів публічної адміністрації – це провідні напрями їх діяльності, в яких виражається
цільове навантаження, та з якими прямо пов’язані обсяг і зміст публічно-владних повноважень, що надаються цим
суб’єктам. Здійснено поділ функцій органів державної влади відповідно до їх цілей та завдань.
Ключові слова: функція, орган публічної адміністрації, державне управління, суб’єкти державної влади.
В научной статье изложены понятия и суть функций органов публичной администрации, определены элементы
функции. Отражено, что функции органов публичной администрации – это ведущие направления их деятельности,
в которых выражается целевая загрузка, и с которыми напрямую связаны объем и содержание публично-властных
полномочий, предоставляемых этим субъектам. Осуществлено разделение функций органов государственной
власти в соответствии с их целями и задачами.
Ключевые слова: функция, орган публичной администрации, государственное управление, субъекты государственной власти.
In the scientific paper concept and nature of functions of public administration functions defined elements. Reflected
that functions of public administration – is leading areas of their activities, which express target load and which directly
related to scope and content of public authority, provided that entity. Done separation of functions of according to their
goals and objectives.
Key words: function, public administration bodies, public administration, government entities.

Актуальність теми. Під час здійснення адміністративної реформи актуалізується проблема функцій органів публічної адміністрації як інтегральної
характеристики, визначення якої дозволить більш
обґрунтовано формулювати пріоритети реформи. Ця
проблематика зумовлена необхідністю формування
сучасних уявлень про діяльність органів публічної
адміністрації як рівноправного партнера, що діє в інтересах суспільства в цілому, людини і громадянина
зокрема.
У роботах вчених було накопичено багатий досвід у галузі наукової розробки понять, пов’язаних
із функціями управління, обґрунтовані власні погляди на проблеми, що вивчаються. Зокрема, значний
внесок у дослідження функцій органів державного
управління здійснили В.Б. Авер’янов, І.Л. Бачило,
В.К. Колпаков, Ю.М. Козлов, К.С. Бельський та інші.
Однак у сучасний період, коли чітко виявляється
проблема нового розуміння ролі держави, її функцій,
взаємовідносин суспільства і держави, її органів з
іншими суб’єктами громадянського суспільства, дослідження функцій органів публічної адміністрації
набуває особливого значення, що і зумовило мету
нашого дослідження – аналіз на підставі наукових
та нормативних джерел, функцій органів публічної
адміністрації як суб’єктів адміністративного права.
Виклад основного матеріалу. Специфічний
зміст категорії «функція», її особливе значення в ка-

тегоріальному апараті адміністративного права можна прослідкувати, ґрунтуючись на її тлумаченні.
Слід зважати, насамперед, на те, що «функція» (у
перекладі з лат. – «виконання») – це категорія системного підходу, що може бути застосована до характеристики будь-яких систем: соціальних, технічних,
біологічних та ін. І призначення цієї категорії в усіх
випадках полягає в тому, щоб визначити еталон діяльності системи, опис тієї діяльності, здійснення якої
потрібно системі для досягнення її мети [1, с. 54].
Отже, функція являє собою зовнішній прояв
властивостей будь-якого об’єкта в даній системі відносин [2, с. 526], діяльність, роль об’єкта в межах
певної системи, до якої він належить; вид зв’язку
між об’єктами, коли зміни в одному з них зумовлюють зміни і в іншому, причому другий об’єкт також
називається функцією першого [3, с. 783]. У філософській літературі також можна зустріти розуміння функції як форми взаємодії предмета, речовини
та явища [4, с. 171]. Таким чином, сутність функції
як наукової категорії полягає в тому, що вона завжди
виражає деяке відношення одного предмета (явища)
до іншого, залежність між ними.
Відносини, зв’язок, залежність – ось ці базові,
визначні елементи функції, які складають її сутнісний момент. Роль, яку виконують органи публічної
адміністрації, є ніщо інше, як вираження відносин,
їх зв’язку з іншими суб’єктами громадянського сус-

28

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015

♦

пільства. Органи публічної адміністрації не можуть
реалізовувати свого соціального призначення, якщо
не знаходяться у взаємозв’язку з іншими суб’єктами,
в іншому випадку вони не зможуть спричинити певні зміни в зовнішньому світі.
Таким чином, функції виражають взаємозв’язок
суб’єктів адміністративного права. Функції суб’єктів
адміністративного права по суті визначають призначення суб’єктів адміністративного права у системі та
основні напрямки їх впливу на суспільні відносини.
Тобто функціонування системи суб’єктів адміністративного права – це ніщо інше, як їх практична діяльність. Саме через діяльність реалізуються конкретні
функціонально-цільові ролі суб’єктів.
Визначення сутності функцій пов’язане з чітким
визначенням конкретних видів діяльності. Відповідно, розглядаючи функції органів публічної адміністрації, в основу їх розуміння має бути покладено
матеріальний зміст відносин публічного управління;
відносин відповідальності суб’єктів владних повноважень за неправомірні діяння; відносин відповідальності за порушення встановлених правил – відносин адміністративної відповідальності; відносин,
які виникають з ініціативи суб’єктів, що не мають
владних повноважень, у разі їх звернення до органів публічної адміністрації (відносини реординації)
– відносини адміністративних послуг [5, с. 24–25].
Кардинальною умовою правильного розуміння сутності функцій органів публічної адміністрації є саме ці відносини, саме вони забезпечують
об’єктивні потреби зовнішнього середовища соціальної системи та зумовлюють багатоманітність
змісту діяльності системи. Це означає, що функції
органів публічної адміністрації можуть бути розділені на відносно самостійні, спеціалізовані складові,
які б характеризували однорідні напрями спрямування зусиль щодо забезпечення соціальних потреб.
Об’єктивні потреби отримують суб’єктивне відображення в цілях діяльності, тобто в уявленнях про
ті результати, на досягнення яких спрямована діяльність. Функції суб’єктів публічної адміністрації визначаються ціллю ефективного впливу на суспільні
відносини, тобто кінцева мета суб’єкта публічної
адміністрації полягає в організації та забезпеченні
певного стану інших суб’єктів громадянського суспільства. Ціль – «як закон, визначає спосіб і характер» діяльності суб’єкта, підкоряючи їй свою волю.
Відповідно характер основних цілей органів публічної адміністрації об’єктивно обумовлений потребами суб’єктів громадянського суспільства.
Цілі, будучи визначальним елементом кожної
функції, відіграють провідну роль у процесі формування їх змісту. Отже, у функціях визначається цільове призначення публічної адміністрації, і з ними
безпосередньо пов’язаний обсяг публічно-владних
повноважень суб’єктів публічної адміністрації. Кожна функція має свою сферу впливу і здійснюється, як
правило, відповідними методами. Функція визначає
зміст діяльності суб’єктів публічної адміністрації і
певною мірою характеризує її сутність. Таким чином, функція суб’єкта публічної адміністрації і сам

суб’єкт – це явища тісно взаємопов’язані, можна навіть сказати, що вони взаємозалежні. З одного боку,
функція, безумовно, залежить від суб’єкта публічної
адміністрації, який зумовив її виникнення. З іншого
боку, суб’єкт публічної адміністрації існує, діє виключно завдяки реалізації своїх функцій.
Отже, функції органів публічної адміністрації –
це провідні напрями їх діяльності, у яких виражається цільове навантаження, та з якими прямо пов’язані
обсяг і зміст публічно-владних повноважень, що надаються цим суб’єктам.
Суттєву увагу в науковій літературі приділено
різновидам функцій органів виконавчої влади, які займають превалююче положення в системі суб’єктів
публічного адміністрування, однак називають їх
по-різному: функціями управління, управлінськими
функціями, функціями органів державного управління, функціями органів виконавчої влади.
Так, В.Б. Авер’янов, поділяючи функції управління на види, які відповідають цілям (завданням) щодо
забезпечення керованих об’єктів, до функцій управління відносить: цілевстановлюючі функції; ресурсозабезпечувальні функції; організаційно-регулюючі функції; трансформаційні функції [6, с. 260].
А.Б. Агапов зазначає, що функції можуть бути
ексклюзивними і уніфікованими. Ексклюзивні функції має право здійснювати лише орган виконавчої
влади визначеного виду. Уніфіковані (загальні) функції віднесені до відання як міністерств, так і служб,
агентств, інспекцій [7, с. 136–137]. Відповідно, перший рівень функцій – це функції ексклюзивного характеру, а другий рівень – це функції уніфіковані.
У цілому, погоджуючись із розподілом функцій
на рівні, до ексклюзивних функцій органів публічної адміністрації вбачається доцільним віднести
функцію публічного управління, функцію надання
адміністративних послуг та правоохоронну функцію
(притягнення до адміністративної відповідальності
та адміністративного судочинства). Ексклюзивною
функцією є і функція контролю та функція мобілізації (ресурсозабезпечення). Уніфікованими функціями є нормотворча, правозастосовна та функція системного контролю. Ще однією важливою функцією
публічної адміністрації є інформаційна. Інформація
потрібна для двох головних цілей: визначити, чи був
порушений закон і прийняти політичне рішення, що
є доцільним і ґрунтується на фактичному свідченні.
Слід зазначити, що, незважаючи на існуючі наукові розробки, проблема функцій органів публічної
адміністрації в національному законодавстві перебуває на початковому етапі вирішення. Перші кроки в
цьому напрямі було здійснено з прийняттям Закону
України «Про центральні органи виконавчої влади»,
який визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України [8].
Цим законом уперше визначено види центральних
органів виконавчої влади за функціональним призначення, а саме: міністерства, служби, агентства, інспекції. Причому міністерства забезпечують формування
та реалізують державну політику в одній чи декількох
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сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики.
У разі, якщо більшість функцій центрального
органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним
особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.
У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об’єктами державної власності, що належать до
сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство.
У разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими
особами, юридичними та фізичними особами актів
законодавства, центральний орган виконавчої влади
утворюється як інспекція.
Звичайно, така диференціація центральних органів виконавчої влади не ідеальна і потребує критичного аналізу.
Натомість необхідно звернути увагу на Указ
Президента України « Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» [9], яким
затверджено схему організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, аналіз якої дозволяє
стверджувати про існування центральних органів
виконавчої влади, різновиди яких не передбачені у
вищезгаданому законі. Так, указом передбачено існування фондів (наприклад, Пенсійний фонд України, Фонд державного майна України) та центральних
органів виконавчої влади зі спеціальним статусом,
до яких увійшли: Антимонопольний комітет України; Державний комітет телебачення і радіомовлення
України; Фонд державного майна України; Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України; Національне агентство
України з питань державної служби. Очевидна невідповідність норм чинних нормативно-правових
актів породжує досить суттєві проблеми щодо розподілу функцій між зазначеними суб’єктами, до того
ж, передбачене Указом Президента існування центральних органів виконавчої влади зі спеціальним

статусом взагалі під собою не має наукового підґрунтя, адже підставу виокремлення таких органів
на даний час складно однозначно визначити.
За межами уваги законодавця залишилися мобілізаційні функції – функції мобілізації необхідних ресурсів, тобто функції збору податків, формування та використання бюджетів, фінансів, інших матеріальних,
людських інформаційних ресурсів, функції виготовлення грошових знаків [10, с. 168–169]. Щодо функції
виготовлення грошових знаків, необхідно звернути
увагу на статус Національного банку України, який у
законодавстві визначений як особливий центральний
орган державного управління [11], натомість аналіз
функцій, якими він наділений, дозволяє прирівняти
цей орган до органів публічної адміністрації.
Висновки. Завершуючи аналіз основних функцій
органів публічної адміністрації в сучасному суспільстві, слід підкреслити, що функції органів публічної
адміністрації виражаються в їх діяльності щодо досягнення цілей та завдань у сфері здійснення публічного управління, надання адміністративних послуг,
притягнення до адміністративної відповідальності,
здійснення адміністративного судочинства в межах,
встановлених чинним законодавством та в рамках
своєї компетенції. Усі функції органів публічної адміністрації тісно взаємопов’язані. Публічне управління,
збір інформації, виконання рішень, сервісне обслуговування, контроль і т. д. На практиці важко провести
чітку межу між цими видами адміністративної діяльності. Ізольоване існування кожної з цих функцій
окремо можливе лише в процесі наукового аналізу,
але не в практичній діяльності. Тому сучасна наука не
пропонує універсальної схеми, за якою можна було б
у всіх відносинах раціонально розбити і згрупувати
різні види публічно-владної діяльності з їх загальними ознаками. Немає абсолютного критерію, який дозволив би чітко розподілити компетенцію між міністерствами та іншими публічними інституціями.
Уваги потребують й інші питання щодо функцій
органів публічної адміністрації, а саме їх характеристика, ефективність реалізації, взаємозв’язок, що
сприятиме визначенню закономірностей та напрямків перспективного розвитку суб’єктів адміністративного права.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
SOME ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES
Кондрашина Н.М.,
cтудентка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
У статті розглянуто поняття та ознаки адміністративної відповідальності юридичних осіб. Проаналізовано історію розвитку адміністративної відповідальності юридичних осіб. Розглянуто питання вини юридичної особи, як
елемент адміністративного проступку. Запропоновано передбачити в адміністративному законодавстві юридичну
особу як суб’єкта адміністративної відповідальності, включити до КУпАП визначення адміністративного правопорушення юридичної особи.
Ключові слова: юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, юридична особа, адміністративне правопорушення, вина юридичної особи.
В статье рассмотрены понятия и признаки административной ответственности юридических лиц. Проанализирована история развития административной ответственности юридических лиц. Рассмотрены вопросы вины
юридического лица, как элемент административного проступка. Предложено предусмотреть в административном
законодательстве юридическое лицо в качестве субъекта административной ответственности, включить в КУоАП
определение административного правонарушения юридического лица.
Ключевые слова: юридическая ответственность, административная ответственность, юридическое лицо, административное правонарушение, вина юридического лица.
The article deals with the concept and features of administrative responsibility of legal entities. The history of
development of legal entities’ administrative responsibility is analyzed. It is considered about the concept of legal entity’s
guilt as an essential element of administrative offence. It is offered to foresee a legal entity as a
violator of administrative responsibility in an administrative legislation, to plug in Administrative Offense Code definitions
about the administrative infractions of legal entity.
Key words: legal responsibility, administrative responsibility, legal entity, an administrative infractions, legal entity’s
guilt.

Актуальність теми. Тривалий час у юридичній
літературі дискусійним було питання щодо інституту
адміністративної відповідальності. Протягом багатьох
років існувала точка зору, згідно з якою суб’єктами
адміністративної відповідальності є лише фізичні
особи. Проте зміни в економіці, що зумовлені стрімким переходом до ринкової системи господарювання та створенням значної кількості юридичних осіб,
призвели до вчинення ними правопорушень у різних
сферах державного управління. Недоліки у законодавстві України породжують ряд проблем у правозастосуванні адміністративної відповідальності щодо
юридичних осіб. Питання, пов’язані з притягненням
юридичних осіб до адміністративної відповідальності, залишаються актуальними, оскільки належним чином не врегульовані чинним законодавством.
В Україні відсутній систематизований нормативний акт, що регламентував би адміністративну відповідальність юридичних осіб. На сьогоднішній день
вона регулюється великою кількістю нормативних
актів, що спричиняє певні труднощі в правозастосовчій діяльності органів адміністративної юрисдикції.
Загальні положення і принципи щодо адміністративної відповідальності юридичних осіб в нормативних
актах майже повністю відсутні, не врегульовано належним чином механізм притягнення юридичних
осіб до відповідальності.
Зазначене питання досліджували вчені-адміністративісти С.С. Студенкін, Й.А. Галаган, Л.Л. По-

пов, А.Е. Лунєв, А.П. Шергін, Ю.М. Козлов, Д.М.
Бахрах, Ю.П. Битяк, Ю.А. Тихомиров, С.В. Ківалов, В.Б. Авер’янов, В.І. Димченко, Є.В. Додін,
І.П. Голосніченко, О.Т. Зима, Д.М. Лук’янець, В.І.
Новосьолов, О.В. Овчарова, їх напрацювання є теоретико-методологічним підґрунтям для подальших
досліджень.
Мета статті полягає у розкритті сутності адміністративної відповідальності юридичних осіб та формування пропозицій щодо вдосконалення її правової
регламентації.
Виклад основного матеріалу. Історія появи, розвитку та становлення адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні у ХХ столітті загалом може бути умовно поділена на такі етапи:
1. Виникнення та становлення за часів Нової економічної політики (1920-і рр.), коли чіткої межі між
відповідальністю фізичних і юридичних осіб майже
не було. Часто мова йшла про приватних осіб (фізичних та юридичних).
2. Чітка межа між адміністративною відповідальністю фізичних та юридичних осіб була проведена в
1961 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про
подальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку». Цей Указ став
передумовою наукових дискусій з приводу адміністративної відповідальності юридичних осіб [1, с. 6].
3. Із прийняттям у 1980 р. Основ законодавства
СРСР і союзних республік, а потім у 1984–1985 ро-
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ках у республіках кодексів про адміністративні правопорушення, акцент перейшов на відповідальність
фізичних осіб. В Основах законодавства і кодексах
адміністративна відповідальність юридичних осіб
не знайшла свого місця, і хоча продовжувала існувати, стала мало привертати до себе увагу.
4. Сучасний етап – відродження адміністративної
відповідальності юридичних осіб розпочався на початку 1990-х рр. і пов’язаний зі змінами в економічній системі суспільства, а також у методах державного управління. Його можна пов’язати з переходом
до ринкових відносин, урівнянням правового статусу всіх форм власності, прийняттям ряду законів,
які встановлюють адміністративну відповідальність
юридичних осіб [2, с. 9 – 10].
До проблеми відповідальності сформувалися два
підходи. Відповідно до першого юридична відповідальність розглядається як негативна реакція держави на правопорушення, що тягне за собою обов’язок
особи, яка вчинила правопорушення, здійснити примусовий захід, що тягне особисті, майнові, організаційні наслідки. Згідно з другим підходом відповідальність розглядається не тільки як несприятливі
наслідки для правопорушника, але і як необхідність
виконати юридичний обов’язок під впливом державного примусу. У науці адміністративного права, в
поглядах на адміністративну відповідальність панує
перша точка зору [3, с. 47].
У чинному законодавстві відсутнє чітке визначення адміністративної відповідальності. Аналіз різних точок зору дає змогу зрозуміти, що це поняття
науковцями розглядається як один з інститутів адміністративного права, як форма забезпечення одного
із заходів примусу (стягнення), як різновид юридичної відповідальності, як ефективний засіб запобігання правопорушень та забезпечення правопорядку, як
певний стан суспільних відносин, який виникає внаслідок порушення законодавства.
Формулювання єдиного поняття адміністративної відповідальності можливе лише на основі узагальнення різноманітних підходів до розуміння цього явища науковцями.
Найвідомішою серед учених-адміністративістів
є концепція «санкційної» адміністративної відповідальності. О.М. Якуба визначає, що це є відповідальністю громадян і посадових осіб перед органами
виконавчої влади, а у випадках, визначених законом,
перед судом, а також громадськими організаціями за
винне порушення адміністративно-правових норм,
що проявляється в застосуванні до порушників адміністративних санкцій [4, с. 62].
С.Т. Гончарук вважає, що адміністративну відповідальність варто розглядати, як специфічну форму
негативного реагування з боку держави на відповідну категорію протиправних проявів, передусім
адміністративних проступків, згідно з якою особи,
що скоїли ці правопорушення, повинні відповідати
перед уповноваженими державними органами і понести за це адміністративні стягнення.
У багатьох працях, що стосуються адміністративної відповідальності, автори (Ю.М. Козлов, Л.В.

Коваль та інші) взагалі не наводять поняття адміністративної відповідальності, констатуючи той факт,
що адміністративна відповідальність є різновидом
юридичної, і лише виділяють характерні ознаки цього виду відповідальності [5, с. 2].
Поєднуючи ці підходи, адміністративну відповідальність можна визначити, як різновид юридичної
відповідальності, що є специфічною формою реагування держави в особі уповноважених компетентних
органів на адміністративні правопорушення і полягає у застосуванні до правопорушників адміністративних стягнень.
Основні ознаки адміністративної відповідальності:
– підставою для її настання є адміністративний
проступок;
– реалізується за умов відсутності службової підлеглості;
– існує значна кількість уповноважених органів
та їх посадових осіб, що накладають адміністративні
стягнення;
– порядок накладання адміністративних стягнень
передбачається нормами права.
До принципів адміністративної відповідальності належать такі як: верховенство права, законності,
доцільності, обґрунтованості, невідворотності, своєчасності, справедливості, гуманізму, індивідуалізації покарання, відповідності провини та покарання
тощо [6, с. 436].
Чинне адміністративне законодавство не дає узагальненого визначення суб’єкта адміністративного
правопорушення і такого терміна не вживає. Аналіз
відповідних статей КУпАП дозволяє дійти висновку,
що ним є осудна особа, яка досягла певного віку і
вчинила описаний у законі склад адміністративного
проступку. У КУпАП не вживається термін «фізична
особа». Використовується лише термін «особа» [7].
Це дає змогу припустити, що суб’єктом адміністративного правопорушення може бути також юридична особа. Такий висновок небезпідставний, оскільки
за межами КУпАП діє досить велика група норм, які
встановлюють відповідальність юридичних осіб за
вчинення протиправних дій [8, с. 63].
О.Т. Зима виділяє загальний та спеціальний
суб’єкти проступку. Загальним суб’єктом правопорушення є правосуб’єктна юридична особа, тобто
така, яка пройшла процедуру державної реєстрації
в порядку, встановленому для цього виду юридичних осіб, і включена до Єдиного державного реєстру. Існує і спеціальний суб’єкт – юридична особа,
яка, крім загальних, має спеціальні, додаткові ознаки. Такі ознаки, необхідні для статусу спеціального
суб’єкта, можна набути двома шляхами:
– нормативним – отримання державного дозволу,
ліцензії, делегування повноважень, наявність яких
робить можливим скоєння правопорушення;
– фактичним – набуття певних реальних ознак (монопольне становище на ринку), не пов’язаних з державним дозволом, але за відсутності яких конкретне
правопорушення вчинене бути не може [2, с. 11].
У доктрині адміністративного права і досі тривають дискусії щодо визначення вини юридичної осо-
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би. Слід зазначити, що вину юридичної особи можна
розглядати як із об’єктивного, так і з суб’єктивного
підходу. Об’єктивна вина – це вина підприємства,
установи, організації залежно від характеру конкретного протиправного діяння юридичної особи, яка
вчинила і (або) не запобігла цьому діянню, тобто це
вина, обумовлена об’єктивною стороною складу адміністративного делікту. У свою чергу, суб’єктивна
вина – це відношення підприємства, установи, організації, в особі її представників (працівників, адміністрації, посадових осіб тощо) до протиправного
діяння, вчиненого цим підприємством, установою,
організацією [9, с. 121].
Доцільно керуватися визначенням вини юридичної особи, запропонованим О.Т. Зимою. Вина
юридичної особи – це суб’єктивне ставлення до
проступку фізичних осіб, які входять до складу
юридичної особи або перебувають з нею в іншому
зв’язку (членство, право власності), і трудова діяльність або управлінські повноваження яких пов’язані
з вчиненням протиправного діяння. На його думку,
вина має визначатися переважаючою волею, під
якою слід розуміти волю адміністрації, інших осіб,
яким надано право давати вказівки в межах юридичної особи та її підрозділів [2, с. 11].
За рівнем оцінки вини юридичних осіб та особливостями об’єктивної сторони можна виділити декілька різновидів адміністративних правопорушень
юридичних осіб: об’єктивно винне діяння, складне правопорушення, правопорушення з виділеним
суб’єктом.
Об’єктивно винне діяння як підстава адміністративної відповідальності юридичних осіб має місце,
якщо протиправне діяння полягає в активних діях,
що порушують встановлені законодавством заборони. Багатьма законами України передбачається
адміністративна відповідальність юридичних осіб
за діяння, які не можуть не бути наслідком дій або
бездіяльності фізичних осіб, що входять до складу
юридичної особи [9, c. 135]. Так, наприклад, статтями 22–26 Закону України «Про виключну (морську)
економічну зону України» встановлена відповідальність юридичних осіб за:
– незаконну розвідку чи розробку природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України, а так само створення штучних островів, будівництво установок і споруд, встановлення навколо них
зон безпеки без дозволу спеціально уповноваженого
органу України;
– незабезпечення установок чи інших споруд,
що знаходяться у виключній (морській) економічній
зоні України, постійними засобами попередження
про їх наявність, порушення правил підтримання
цих засобів у належному стані чи порушення правил
ліквідації тих споруд, експлуатацію яких остаточно
припинено;
– незаконне видобування природних ресурсів у
межах виключної (морської) економічної зони України;
– незаконне проведення у виключній (морській)
економічній зоні України морських наукових досліджень [10, с. 22–26].

Очевидний той факт, що зазначені діяння не можуть відбуватися поза людською свідомістю і волею.
При притягненні до відповідальності за ці правопорушення про наявність вини юридичної особи свідчить уже сам факт вчинення діяння. Тобто, зазначені
порушення можуть бути виключно наслідком активних свідомих дій фізичних осіб, які входять до складу юридичної особи.
Визначення протиправності дій юридичної особи
у повному обсязі відбувається у тих випадках, коли
учасниками відносин адміністративної відповідальності виступають одночасно і юридична, і фізична
особи, що входять до її складу. Зокрема, це стосується випадків, коли за одне адміністративне правопорушення до адміністративної відповідальності
притягуються одночасно власне юридична особа
і окремо її посадова особа. Суб’єктами таких правопорушень є, як правило, посадові особи підприємств, установ та організацій, а об’єктивна сторона
цих протиправних діянь для посадових осіб має дві
складові: дії окремої посадової особи та дії власне
юридичної особи. Причому дії юридичної особи є
наслідком протиправних дій відповідних посадових осіб. Водночас об’єктивна сторона відповідних
правопорушень юридичних осіб, відповідальність
за вчинення яких передбачена окремими законами,
також складається з тих самих дій, але тільки юридичної особи.
Таким чином складне правопорушення має місце,
коли об’єктивна сторона правопорушення юридичної особи, за яке передбачена адміністративна відповідальність, є необхідною ознакою об’єктивної
сторони адміністративного правопорушення його
посадової особи, і навпаки. Одночасно із встановленням вини посадової особи встановлюється і вина
юридичної особи.
Досить поширеними є випадки, коли об’єктивна
сторона правопорушення має вираз у протиправних
діях суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, а суб’єктом правопорушення виступає
посадова особа цього суб’єкта підприємницької діяльності. Для визнання посадової особи суб’єктом
такого правопорушення повинен існувати зв’язок
між діями цієї посадової особи і протиправними
діями юридичної особи. Єдиним варіантом такого
зв’язку може бути лише те, що протиправні дії юридичної особи є наслідком дій її посадової особи. У
цьому випадку мова йде про правопорушення з виділеним суб’єктом. Воно має місце, коли необхідною
ознакою його об’єктивної сторони є протиправні дії
юридичної особи, а суб’єктом виступає посадова
особа, що діяла від її імені, або така, чиї дії безпосередньо потягли за собою протиправні дії юридичної
особи [6, с. 471].
Законодавець застосовує кілька способів закріплення адміністративної відповідальності юридичних осіб в юридичній конструкції норм. Одним
із них є такий, коли в законодавчому акті безпосередньо визначено заходи та форму відповідальності
юридичної особи. До таких законодавчих актів можна віднести закони України від 30.10.1996 р. «Про
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державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з наступними змінами (ч. 1 ст. 11); від 08.06.2000
р. «Про охорону культурної спадщини» (ст. 44); Повітряний кодекс України в ред. від 19.05.2011 р. (ст.
127); Податковий кодекс України (ст. ст. 111.1, 112,
113, 113.1-116.2) та інші. У цих актах законодавець
чітко визначає суб’єкт відповідальності – юридичну особу та протиправні діяння, за вчинення яких
передбачена відповідальність у вигляді фінансових
(штрафних) санкцій у конкретній сумі або у відсотках щодо суми операцій [11, с. 106].
Наступний спосіб юридичної конструкції норм
про відповідальність, який досить широко використовується, полягає в тому, що в законодавчому акті
суб’єктом відповідальності необхідно визнати не
тільки юридичну, а і фізичну особу. До таких законодавчих актів можна віднести Закон України від
12.05.1991 р. «Про захист прав споживачів», ст. 23
якого передбачено, що у разі порушення законодавства про захист прав споживачів «суб’єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства,
несуть відповідальність за...», – і далі законодавець
визначає протиправні діяння, за які настає відповідальність у вигляді штрафу в кратному розмірі
вартості продукції, виходячи з цін, що діяли на час
придбання цієї продукції, або у розмірі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [12, ст. 23]. Законодавець не встановлює ні види відповідальності,
ні конкретних суб’єктів, а називає їх у загальному
вигляді – суб’єкти господарювання, а ними можуть
бути і фізичні особи.
У таких випадках законодавець не визначає конкретного суб’єкта відповідальності, а вживає такі
визначення, як «суб’єкти господарювання», «виробник», «суб’єкт господарської діяльності», «автомобільні перевізники» та інші, відповідно до сфери
правового регулювання. Тому суб’єктами відповідальності можуть бути як юридичні особи (підприємства, установи, організації), так і фізичні особи
– підприємці з надання торговельних, побутових та
інших послуг.
Третій спосіб законодавчої конструкції – коли законодавець має за мету в одному нормативному акті
вирішити питання застосування фінансових санкцій
(штрафів) та адміністративної відповідальності. До
таких законодавчих актів можна віднести Закон Укра-

їни від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного
майна», ч. 3 ст. 29 якого встановлює, що посадові особи державних органів приватизації несуть адміністративну відповідальність, а ч. 4 цієї статті передбачає
відповідальність покупців (якими можуть бути і юридичні особи) за несплату за об’єкт приватизації неустойки, розмір і порядок сплати якої встановлюється
Кабінетом Міністрів України [13, ст. 29].
Необхідно відзначити, що положення, викладені
в багатьох законах, потребують подальшої законодавчої регламентації, а саме конкретизації підстав
адміністративної відповідальності за скоєні правопорушення, визначення системи стягнень, які можуть
застосовуватись до юридичних осіб-правопорушників, врегулювання самої процедури накладення адміністративних стягнень, оскарження дій державних
органів тощо. Разом з тим, ряд законодавчих актів
містить детальний виклад питань, що стосуються
адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Поява таких нормативних актів свідчить про
те, що розвиток інституту адміністративної відповідальності відбувається поза КУпАП. Спостерігається, з одного боку, активна діяльність держави у
сфері відповідальності юридичних осіб, а з іншого
– відсутність її систематизації. А це, в свою чергу,
призвело до того, що в різних галузях права науковці
окремо виділяють такі види відповідальності юридичних осіб, як фінансова, господарська, економічна
тощо. При цьому основна увага звертається на такі
ознаки, наприклад, як спосіб обчислення штрафів,
характер санкцій, що накладаються на правопорушника, та інші [14, с. 146].
Висновки. Отже, необхідно передбачити в адміністративному законодавстві поряд з фізичними особами і юридичну особу, як суб’єкта адміністративного
правопорушення, та визначити на законодавчому рівні поняття адміністративного правопорушення юридичної особи, закріпивши при цьому принцип вини
юридичної особи у вчиненні адміністративного правопорушення, як обов’язкову умову притягнення її до
адміністративної відповідальності. Стан правового
регулювання інституту адміністративної відповідальності не повністю відповідає потребам сьогодення, не
складає цілісної системи, що веде до зниження його
ефективності і підлягає удосконаленню шляхом проведення систематизації адміністративного законодавства, враховуючи сучасні тенденції.
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РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
TO A QUESTION OF ORGANIZATIONAL LEGAL SUPPORT OF DEVELOPMENT
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN UKRAINE
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Харківського національного університету внутрішніх справ
У статті розглядаються організаційно-правові засади фізичної культури та спорту в Україні. Наводяться пропозиції щодо координації управління фізичною культурою. Обґрунтовується необхідність включення до Закону України
«Про фізичну культуру та спорт» окремого розділу щодо медичного забезпечення фізичної культури та спорту.
Ключові слова: фізична культура, спорт, адміністративно-правове регулювання, координація, державне управління.
В статье рассматриваются организационно-правовые основы физической культуры и спорта в Украине. Приводятся предложения по координации управления физической культурой. Обосновывается необходимость включения в Закон Украины «О физической культуре и спорте» отдельного раздела по медицинскому обеспечению
физической культуры и спорта.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, административно-правовое регулирование, координация, государственное управление.
The article considers Organizational and legal basis of physical culture and sport in Ukraine. Contains proposals for
Coordination of management of physical training. The necessity of inclusion in Law of Ukraine «On Physical Culture and
Sports» a separate section on medical support of physical culture and sport.
Key words: physical culture, sport, administrative and legal regulation, coordination, public administration.

Актуальність теми. Вже багато років фізична
культура визнається у цивілізованому світі, як один
із найважливіших суб’єктивних (тобто таких, на які
людина може вплинути) чинників збереження та покращення здоров’я на рівні зі здоровим харчуванням
та відмовою від шкідливих звичок. Фахівці зазначають, що фізична культура займає провідну роль
у дотриманні здорового способу життя. Регулярні
фізичні навантаження призводять організм у стан
тренованості, в основі якого лежить процес адаптації, тобто пристосування функцій різних органів до
нових умов їх діяльності [1, c. 31]. Недарма існує вислів, що рух – це життя.
У той же час, в Україні галузь фізичної культури
і спорту є значно менш розвинутою, ніж у більшості
європейських країн, що значною мірою обумовлює
недоліки у правовому забезпеченні вказаної сфери
суспільного життя. На науковому рівні вказаним питанням у певній мірі приділяли увагу О. Андрійчук,
Ю. Васіна, Є. Книш, Г. Макарова, В. Санюк, К. Сінянський, В. Шаповалов та інші. У той же час окре-

мі організаційно-правові питання розвитку фізичної
культури і спорту в Україні залишаються мало дослідженими.
У зв’язку з цим метою статті є дослідження організаційно-правових питань розвитку фізичної культури і спорту в Україні.
Виклад основного матеріалу. Важливість фізичної культури підкреслюється в Указі Президента
України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002 № 347/2002, де в п. 12 вказується,
що в усіх ланках системи освіти шляхом використання засобів фізичного виховання та фізкультурнооздоровчої роботи закладаються основи для забезпечення і розвитку фізичного, психічного, соціального
та духовного здоров’я кожного члена суспільства [2].
У статті 4 Закону України «Про фізичну культуру і
спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII фізична культура
і спорт визнаються в якості пріоритетного напрямку
гуманітарної політики держави, важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування
здорового способу життя, досягнення фізичної та
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духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави [3].
У той же час, не дивлячись на такий підхід законодавця, на практиці стан справ у цій сфері залишається вкрай складним, і, як результат, рівень здоров’я
суспільства – недостатнім. Так, у Загальнодержавній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної
культури і спорту на 2012–2016 роки, затвердженій
у розпорядженні КМУ від 31 серпня 2011 р. № 828-р
підкреслено, що на сьогодні має місце демографічна
криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення України з 52,2 мільйона у 1992 році до 45,8
мільйона у 2010 році. Зазначається, що в Україні не
сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого
чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості. Також спостерігається погіршення стану здоров’я населення з
різко прогресуючими хронічними хворобами серця,
гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо,
що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні
фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів. Важливо і те, що порівняно з
2007 роком кількість осіб, що віднесені за станом
здоров’я до спеціальної медичної групи, збільшилася на 40 відсотків, що спричинило зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять в дитячоюнацьких спортивних школах на 110 тис. осіб. Має
місце невідповідність вимогам сучасності та значне
відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме
організаційного, кадрового, науково-методичного,
медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного. Окрім цього, порівняно з
2007 роком зменшилася кількість інструкторів-методистів із фізичної культури на 45 відсотків, особливо
за місцем роботи громадян та в сільській місцевості,
зменшилася кількість стадіонів із трибунами на 1500
місць [4]. Отже, стан справ у цій сфері на сьогодні
залишається вкрай складним.
У статті 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII визначаються
різні види спорту. Вказується, що вид спорту – це
різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з дотриманням визначених правил. Види
спорту поділяються на групи: в залежності від того,
чи включені вони до програми Олімпійських ігор –
олімпійські та неолімпійські; стосовно інвалідів – це
види спорту, включені до програм Паралімпійських
і Дефлімпійських ігор, та види спорту, які до такої
програми не включені. При цьому виділяється і категорія масового спорту (спорту для всіх) – це діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту,
спрямована на забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров’я [3].
В контексті дослідження адміністративно-правового
регулювання профілактичної діяльності у сфері охо-

рони здоров’я у більшій мірі інтерес представляє масовий спорт (спорт для всіх), оскільки професійний
спорт часто не тільки не покращує здоров’я людини,
а й часто створює ризики для нього. Фахівці визнають, що будь-який професійний спорт, який веде до
досягнення високих цілей, природно, шкідливий для
здоров’я, корисною є тільки фізкультура і зарядка
[5].
Говорячи про адміністративно-правове регулювання у сфері фізичної культури, насамперед, привертають увагу питання організації управління
фізкультурно-оздоровчою діяльністю в Україні. На
сьогодні центральним органом виконавчої влади,
на який безпосередньо покладаються повноваження щодо державного управління у цій сфері, є Міністерство молоді та спорту України. Відповідно до
п. 1 Положення «Про Міністерство молоді та спорту
України», затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390/2013 [6], це міністерство є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній
сфері, сфері фізичної культури і спорту. У п. 4 визначено низку повноважень міністерства, які стосуються фізичної культури і спорту (як приклад, це вжиття
заходів щодо популяризації та утвердження здорового способу життя молоді, організації її змістовного
дозвілля, проведення інформаційно-просвітницької
роботи з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань (п. 7),
сприяння розвитку волонтерської діяльності у сфері
фізичної культури і спорту, проведення заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних
з організацією масових спортивних заходів (п. 10)
тощо) [6]. Отже, на Міністерство молоді та спорту
України покладається як забезпечення управління
масовим спортом (спортом для всіх), так і професійним спортом.
Очевидно, що на сьогодні сфера масового спорту,
що має на меті оздоровлення громадян, і яка органічно пов’язана зі сферою охорони здоров’я, віднесена
до компетенції органів, які мають за мету профільну
діяльність у сфері молодіжної політики. При цьому,
звернувшись до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, яке затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 467/2011 [9], стає
зрозумілим, що за Міністерством охорони здоров’я
прямо не закріплені відповідні повноваження у сфері фізичної культури. Схожа ситуація спостерігається і на місцевих рівнях. Так, відповідно до п. 4 Положення про Департамент у справах молоді та спорту
Харківської обласної державної адміністрації 31
травня 2013 року № 211, на нього покладено значну
кількість повноважень стосовно фізичної культури
та спорту [7], у той же час у Положенні про Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 29 січня 2013 року № 23 відповідні
повноваження взагалі відсутні [8].
Поряд з цим, на сьогодні загальновизнаним є
зв’язок охорони здоров’я і фізичної культури, остання визнається одним із провідних факторів забезпе-
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чення здоров’я людини [10, c. 67]. М. Семашко у свій
час висловив лозунг: «Без лікарського контролю немає сучасної фізичної культури», який є актуальним
і до сьогодні [11, c. 12]. Про тісний зв’язок в організації управління фізичною культурою та охороною
здоров’я свідчить і досвід зарубіжних країн. Наприклад, міністерство здоров’я та соціального догляду
Канади наділене відповідними повноваженнями у
таких основних сферах як медицина, здорове харчування та фізична активність [12]. Міністерство
охорони здоров’я, соціального забезпечення і спорту
Нідерландів здійснює свою діяльність у сфері громадського здоров’я, профілактики хвороб, спорту,
молодіжної політики та соціального захисту [13].
Відповідні повноваження має і департамент здоров’я
уряду Австралії [14]. У положенні про міністерство
охорони здоров’я Російської Федерації у п. 5 до повноважень міністерства, зокрема, віднесено врегулювання: порядку проходження неповнолітніми медичних оглядів, у тому числі при вступі до освітніх
організацій і в період навчання в них, при заняттях
фізичною культурою і спортом; порядку проведення попереднього медичного огляду, на підставі якого органом опіки та піклування видається дозвіл на
укладення трудового договору зі спортсменами, які
не досягли віку 14 років; порядку медико-біологічного, медичного забезпечення спортивних збірних
команд Російської Федерації; порядку проходження
медичного огляду особою, яка бажає пройти спортивну підготовку; порядку проведення попередніх і
періодичних медичних оглядів спортивних збірних
команд Російської Федерації; переліку медичних
протипоказань до участі у спортивних заходах з урахуванням особливостей відповідного виду (видів)
спорту (спортивних дисциплін) [15]. У цьому контексті досить цікавим і показовим є досвід міністерства охорони здоров’я та соціальних справ Швеції.
Примітно, що у структурі міністерства фактично має
місце три посади міністра – міністр соціального забезпечення, міністр громадської охорони здоров’я та
спорту та міністр у справах дітей, людей похилого
віку та гендерної рівності [16].
Таким чином, на сьогодні у ряді досить розвинутих країн світу практикується підпорядкування
справ охорони здоров’я та спорту єдиному центральному органу виконавчої влади, що, на нашу думку, є
органічним і правильним рішенням, оскільки оздоровлення засобами фізичної культури і спорту є неможливим без належного лікарського контролю, а з
іншого боку – фізична культура є одним з провідних
факторів оздоровлення нації. В Україні ж має місце
інший підхід, і сфера фізичної культури та сфера
охорони здоров’я регулюються різними відомствами. В результаті рівень медичного забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності в Україні залишається вкрай низьким. Зокрема, про це наголошено
у Концепції Загальнодержавної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту на
2012–2016 роки, де підкреслюється, що на сьогодні в
Україні має місце проблема низького рівня медичного та медико-біологічного забезпечення осіб, що за-

ймаються фізичною культурою і спортом, та медикобіологічного забезпечення підготовки спортсменів
високого класу. Поряд з цим, серед шляхів вирішення проблем у цій сфері взагалі не йдеться про координацію медичного відомства та органів управління
фізичною культурою та спортом, законодавець лише
обмежився необхідністю «впровадження в межах
державного замовлення дієвої системи підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців в освітній галузі
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», удосконалення процедури атестації тренерів та інших
фахівців у сфері фізичної культури і спорту» [17].
Звертає на себе увагу і стаття 51 Закону України
«Про фізичну культуру і спорт», де визначено, що
спортивна медицина є складовою системи охорони
здоров’я у сфері фізичної культури і спорту, та визначає стан здоров’я, фізичний розвиток та функціональний стан організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі шляхом
визначення придатності (здійснення допуску) осіб
до занять фізичною культурою і спортом, здійснення
профілактики, діагностики, лікування захворювань
та ушкоджень, пов’язаних із заняттям фізичною
культурою і спортом. При цьому особливого значення набувають ч. 3 і ч. 4 цієї статті, де вказано, що систематичному диспансерному огляду службою спортивної медицини підлягають особи, які займаються
фізичною культурою, та спортсмени дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень,
ветерани спорту. Допуск осіб до занять фізичною
культурою і спортом здійснює лікар із спортивної
медицини. При цьому, на сьогодні ці положення фактично не виконуються, оскільки спеціальність лікаря
зі спортивної медицини відсутня на рівні звичайних
лікарень районного і навіть обласного рівня. Відповідно до наказу МОЗ «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого
2000 року № 33 посада лікаря зі спортивної медицини запроваджена лише у спеціалізованих фізкультурно-спортивних диспансерах. Згідно з Додатком 20 до
цього наказу, посади лікарів зі спортивної медицини
та лікарів із лікувальної фізкультури і спортивної
медицини (сумарно) встановлюються з розрахунку
1 посада на: 400–600 майстрів спорту, кандидатів у
майстри спорту, спортсменів 1-го розряду, учнів дитячих і юнацьких спортивних шкіл; 4000 інших осіб,
що займаються у спортивних секціях (групах); 800
тис. чоловік міського населення, які проживають на
території діяльності диспансеру [18]. Очевидно, що
за таких умов положення ч. 4 статті 51 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» стосовно того, що
допуск осіб до занять фізичною культурою і спортом
здійснює лікар із спортивної медицини [3], фактично
не можуть виконуватися. Адже, у розумінні вказаного Закону, до фізичної культури належить і фізична
культура у сфері освіти – школах, вищих навчальних
закладах тощо. І виходячи із відповідних положень
статті 51 цього Закону, допуск до занять фізичною
культурою мають здійснювати спортивні лікарі, що
фізично неможливо, коли посада лікаря зі спортивної медицини запроваджується на 800 тис. чоловік
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міського населення. Про сільські території мова не
йде взагалі.
У зв’язку з цим, на нашу думку, потребує перегляду на концептуальному рівні система організації
і функціонування фізкультурно-спортивних диспансерів в Україні та питання діяльності лікарів зі
спортивної медицини. Видається за доцільне закріпити на нормативному рівні обов’язковість посади
лікаря зі спортивної медицини на обласному рівні, а
у разі спроможності відповідних місцевих бюджетів
– ще й на рівні районних лікарень, що забезпечило б
охоплення професійною медичною допомогою усіх
осіб, які займаються фізичною культурою незалежно
від місця проживання.
Вказані проблеми потребують свого вирішення
на загальнодержавному рівні. При цьому концептуальним питанням, яке потребує першочергового вирішення, є визначення підвідомчості питань «спорту
для всіх», тобто діяльності суб’єктів сфери фізичної
культури і спорту, спрямованої на забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров’я. З цього приводу, на нашу думку, можливими є два варіанти розвитку подій. Першим шляхом
може стати передання повноважень щодо управління
сферою фізичної культури та спорту Міністерству
охорони здоров’я України. У свою чергу, управління
справами молоді можна передати Міністерству освіти
і науки, назвавши його Міністерством освіти, науки
та молодіжної політики України. Такий підхід відповідав би загальнодержавній тенденції оптимізації
центральних органів виконавчої влади, що, зокрема,
здійснювалася у 2010 та 2014 роках [19; 20], та скороченню перевантаженого чиновницького апарату.
Іншим шляхом, який видається нам більш доцільним з позицій неперевантаження Міністерства охорони здоров’я повноваженнями щодо управління професійним спортом, може стати утворення у складі цього
Міністерства Департамента профілактики неінфекційних хвороб та пропаганди здорового способу життя, на
якого б покладалися повноваження щодо оздоровлення
громадян, у тому числі і засобами фізичної культури.
Повноваження щодо управління професійним спортом,
який є якісно іншим явищем у порівнянні із масовим,
доцільно залишити за Міністерством молоді та спорту
України. Поряд з цим вирішення питання медичного
забезпечення осіб, які займаються професійним спортом, можливо пов’язувати із утворенням у складі МОЗ
Департаменту спортивної медицини.
Важливим також є удосконалення механізмів координації між Міністерством охорони здоров’я та

Міністерством молоді та спорту України шляхом
утворення єдиної координаційної ради з питань медичного забезпечення спортивної діяльності, положення про яку доцільно прийняти на рівні постанови
Кабінету Міністрів України, визначивши там завдання, повноваження, склад координаційної ради.
Вважаємо також за доцільне поставити питання про необхідність включення до Закону України
«Про фізичну культуру та спорт» окремого розділу
щодо медичного забезпечення фізичної культури та
спорту, оскільки законодавчого врегулювання цих
питань лише на рівні статті 51 Закону України «Про
фізичну культуру та спорт» видається недостатнім.
Зокрема там передбачено, що спортивна медицина є
складовою системи охорони здоров’я у сфері фізичної культури і спорту, та визначає стан здоров’я, фізичний розвиток та функціональний стан організму
осіб, які займаються фізичною культурою і спортом,
у тому числі шляхом визначення придатності (здійснення допуску) осіб до занять фізичною культурою
і спортом, здійснення профілактики, діагностики,
лікування захворювань та ушкоджень, пов’язаних із
заняттям фізичною культурою і спортом. Зазначається, що служба спортивної медицини створюється та
функціонує у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Фінансування служби спортивної медицини здійснюється відповідно до закону. Вказується також, що систематичному диспансерному огляду
службою спортивної медицини підлягають особи,
які займаються фізичною культурою, та спортсмени
дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, ветерани спорту. Важливо і те, що
допуск осіб до занять фізичною культурою і спортом
здійснює лікар із спортивної медицини. Заняття фізичною культурою і спортом здійснюються з додержанням медичних норм, встановлених центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я [3]. У
запропонованому розділі закону мають бути висвітлені питання, які стосуються забезпечення допуску до
занять фізичною культурою і спортом у відповідності
з існуючими медичними показаннями і протипоказаннями; участі медиків у вирішенні питань спортивної орієнтації та відбору; здійснення систематичного контролю за функціональним станом організму у
осіб, які займаються фізичною культурою та спортом
у ході тренувань і змагань; застосування методів ранньої діагностики хвороб у спортсменів, лікування, реабілітації та профілактики тощо; процедурні аспекти
діяльності спортивних лікарів.
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ПРИ ВИКОНАННІ НИМИ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА КОРДОНОМ,
В ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМКИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ
SERVICE OF LIABILITY OF DUTY ABROAD, PEACEKEEPING AND SECURITY
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Стаття присвячена характеристиці нормативно-правової бази участі України у міжнародній миротворчій діяльності щодо змісту службових обов’язків військовослужбовців у миротворчих місіях, аналізу міжнародних документів
ООН, НАТО та інших країн (РФ, Казахстану) останніх років з підтримання міжнародного миру та безпеки з питань
притягнення до відповідальності миротворців за вчинення злочинів під час перебування у миротворчих місіях.
Ключові слова: відповідальність, військовослужбовці, службові обов’язки, підтримка миру, підтримка безпеки.
Статья посвящена характеристике нормативно-правовой базы участия Украины в международной миротворческой деятельности по содержанию служебных обязанностей военнослужащих в миротворческих миссиях, анализу международных документов ООН, НАТО и других стран (РФ, Казахстана) последних лет по поддержанию
международного мира и безопасности по вопросам привлечения к ответственности миротворцев за совершение
преступлений во время пребывания в миротворческих миссиях.
Ключевые слова: ответственность, военнослужащие, служебные обязанности, поддержание мира, поддержка
безопасности.
The article is devoted to the characterization of the legal framework of Ukraine's participation in international
peacekeeping activities аs for the content of duty troops in peacekeeping missions. Analysis of international documents of
the UN, NATO and other countries (Russia, Kazakhstan) last years the maintenance of international peace and security
on the prosecution of peacekeepers for crimes while in peacekeeping missions.
Key words: responsibility, military, official duties, peacekeeping, support for security.
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Постановка проблеми. Завдяки миротворчій діяльності Україна стверджує себе як повноправний
суб’єкт міжнародних відносин, підвищує свій міжнародний авторитет та демонструє миролюбну політику. Однак наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. змінився характер миротворчої діяльності в цілому. Так,
якщо до недавнього часу операції ООН з підтримки
миру мали досить традиційні мандати на контроль за
припиненням вогню, то не мали прямих зобов’язань
у плані будівництва миру. Стратегія «входження»
була досить простою – війна, припинення вогню, запрошення ООН слідкувати за припиненням вогню
та розгортання з цією метою військових підрозділів
або спостерігачів одночасно з продовженням зусиль
політичного врегулювання. Такі операції для підтримки миру займалися симптомами, а не джерелами конфліктів, не мали стратегії «виходу», що перетворювало їх у довгостроковий, не виправданий ні в
політичному, ні в економічному сенсі елемент.
Таким чином, актуальність теми статті визначена
зростанням військового компоненту операцій, можливих наслідків застосування сили та порушення
норм міжнародного права, формування нових принципів побудови ефективного механізму правового
забезпечення участі миротворчих підрозділів в операціях з підтримки миру та безпеки з таких питань,
як права та обов’язки учасників операцій, їх відповідальність при виконанні завдань миротворчих місій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання зазначеної проблеми. Для
наукової розробки цієї проблеми характерне те, що
порушення законодавства під час застосування підрозділів Збройних сил України в міжнародній миротворчій діяльності не було предметом широкого обговорення як суспільством, так і науковцями.
Окремі аспекти вказаної проблеми розглядалися в
наукових дослідженнях з питань аналізу досвіду, набутого українськими миротворцями, особливо в процесі безпосереднього виконання завдань у миротворчих операціях, такими фахівцями, як Л. Голопатюк,
В. Гречанінов, В. Заросило, В. Кивлюк, І. Козинець,
І. Коропатнік, О. Кудашкін , О. Мельник, С. Речич, В.
Шкідченко, В. Шамрай та ін.
Метою статті є аналіз відповідальності військовослужбовців при виконанні ними службових
обов’язків за кордоном під час миротворчих місій.
Виходячи з мети, поставлено такі завдання:
– дати нормативно-правовий аналіз поняття
«службові обов’язки військовослужбовців за кордоном під час операцій з підтримання миру та безпеки
та завдання миротворців на сучасному етапі»;
– розглянути сутність та зміст відповідальності
військовослужбовців при виконанні ними службових обов’язків під час операцій з підтримання миру
та безпеки.
Виклад основного матеріалу. В Інструкції з організації участі національних контингентів (персоналу) Збройних сил України в міжнародних операціях
з підтримання миру і безпеки, яка затверджена Наказом Міністра оборони України від 28.12.2011 р. №
840, зазначається: «Під час опрацювання плану дій в

умовах раптового загострення обстановки враховуються положення існуючого плану дій міжнародної
місії на період кризової ситуації»[1]. У п. 7.6. Наказу
наголошується, що «національний персонал під час
виконання службових обов’язків в умовах раптового
загострення обстановки діє згідно з планом командування міжнародної місії на період кризової ситуації».
Правові підстави застосування національного
контингенту (персоналу) зазначені в Розділі VIII
«Виконання національними контингентами (персоналом) завдань міжнародної операції з підтримання
миру і безпеки» Наказу Міністра оборони України
від 28.12.2011 р. № 840. Так, у п. 8.1. наголошується,
що «національні контингенти (персонал) виконують
завдання міжнародної операції з підтримання миру і
безпеки на підставі: чинного законодавства України;
мандату міжнародної операції з підтримання миру
і безпеки; визначених командуванням міжнародної
миротворчої місії завдань; стандартних операційних
процедур (далі – СОП) (Standard operating procedures
(SOP)); правил застосування і можливостей своїх
сил та засобів; правил застосування сили (у разі,
якщо ці правила не входять до СОП)» [1].
Правила застосування сили (Rules of engagement
– ROE) визначають рівень та способи застосування сили і встановлюють обмеження, у рамках яких
може діяти особовий склад національного контингенту. Вони передбачають мінімально необхідне для
виконання поставлених завдань застосування сили і
ґрунтуються на основних вимогах міжнародного права, чинного законодавства України, правилах ведення
збройної боротьби та мандаті міжнародної операції.
Національний персонал (за винятком військових
спостерігачів) має право носіння стрілецької зброї, а
її застосування визначається правилами застосування сили окремої міжнародної операції з підтримання
миру і безпеки (п. 8.3 Наказу) [1].
Якщо інші способи протидії опору були використані, то в порядку здійснення права на самооборону
вони мають право її застосовувати. Однак застосуванню зброї повинні передувати чіткі попереджувальні
дії. Без попередження зброя може застосовуватися
при раптовому збройному нападі з використанням
бойової техніки, транспортних засобів, літальних
апаратів, морських і річкових суден, при втечі з-під
варти зі зброєю або з використанням транспортних
засобів під час їх руху, вночі або в інших умовах обмеженої видимості, а також для подачі сигналу тривоги або виклику допомоги, проти тваринного нападу, що загрожує життю чи здоров’ю людей. При
цьому військовослужбовець зобов’язаний вжити всіх
можливих заходів для забезпечення безпеки оточуючих громадян, у разі необхідності надати невідкладну медичну допомогу постраждалим. Забороняється
застосовувати зброю щодо жінок і неповнолітніх,
старих, за винятком випадків вчинення ними збройного нападу, надання збройного опору або групового
нападу, що загрожує життю військовослужбовців та
інших громадян, якщо іншими способами і засобами
відобразити такий напад неможливо.
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Правила застосування сили не повинні обмежувати контингенти тільки такими мірами реагування, як нанесення удару у відповідь на удар, але й
повинні дозволяти наносити досить сильні удари у
відповідь на загрози, а в особливо небезпечних ситуаціях вони не повинні примушувати контингенти
ООН поступатися ініціативою тим, хто на них нападає. Як бачимо, миротворчі операції, відповідно до
їх мети, можуть бути операціями з підтримки миру
(Peacekeeping), операціями з примушення до миру
(Peace enforcement).
Правове обґрунтування застосування ЗСУ в
ММО в Україні розвивається за трьома основними
напрямами. До першого можна віднести нормативну базу, яка передбачає здійснення ММО під егідою
ООН, ОБСЄ і не передбачає участі в операціях з примушення до миру. До основних нормативних актів,
що регулюють ці питання, відносяться Статут ООН
[2], Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки» [3], укази Президента України, постанови Верховної Ради
України. До другого напрямку відносимо нормативну базу, що передбачає участь у всіх видах миротворчих операцій, в тому числі і з примушення до миру
під егідою НАТО. Базовим документом щодо цієї
діяльності Збройних сил України є договір «Партнерство заради миру», який базується на основоположних принципах міжнародного права [4]. Третій
напрямок передбачає самостійну участь України в
ММО разом з іншими державами, що визначено в
Законі України «Про порядок направлення підрозділів ЗСУ до інших держав» [5].
Так, І.М. Коропатнік та В.О. Шамрай у статті
«Правові питання застосування підрозділів ЗСУ в
миротворчих операціях» наголошують: «Закон України «Про порядок направлення підрозділів ЗСУ до
інших держав» формулює ряд нових завдань, які можуть виконуватись підрозділами ЗСУ, – виконання
бойових завдань. Формулювання завдань підрозділів, таким чином, дає можливість застосовувати їх у
так званих «зонах національних інтересів» – термін,
який з’явився останнім часом у міжнародному праві,
практику застосування якого ввели США» [7, с. 123].
Важливими, на нашу думку, є положення Кодексу
поведінки стосовно військово-політичних аспектів
безпеки країн ОБСЄ, в якому до складових демократичного контролю збройними силами, зокрема,
віднесено такі пункти, що стосуються теми нашої
статті: перешкоджання несанкціонованому використанню військової сили та засобів; навчання особового складу збройних сил правилам гуманізму та
нормам міжнародного гуманітарного права, а також
запровадження персональної відповідальності за їх
порушення [6].
У законодавстві України затверджено ряд положень, які стосуються питань, що обговорювалися
вище. Наприклад, у п.8.4 Наказу Міністра оборони
України від 28.12.2011 р. № 840 визначено, що «під
час виконання завдань міжнародної операції з підтримання миру і безпеки військовослужбовці національних контингентів (персоналу) дотримуються

норм поведінки, що викладені в Додатку 4 до цієї
Інструкції» [1]. Проаналізуємо цей документ з точки
зору можливих правопорушень військовослужбовців Збройних сил України.
Норми поведінки військовослужбовців національних контингентів (персоналу) викладені в Додатку 4 до Інструкції з організації участі національних контингентів (персоналу) Збройних сил України
в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, яка затверджена Наказом Міністра оборони
України від 28.12.2011 р. № 840 [1]. Ці норми складаються з десяти пунктів, які торкаються зовнішнього
вигляду, дисциплінованості, високого рівня сумлінності та неупередженості, поваги до законів країни,
що приймає, ввічливості та уважності у ставленні до
місцевих жителів, вимагають поважати їх права, допомагати найбільш нужденним категоріям – жінкам,
дітям, літнім людям, інвалідам, дружно та з повагою
ставитися до персоналу інших контингентів Місії
(Операції), незалежно від їхніх переконань, статі,
звання.
Разом з цим у нормах поведінки також викладені пункти, які визначають основні порушення, які
можуть бути скоєні військовослужбовцями під час
виконання ними службових обов’язків. Так, у п.
1 наголошується, що військовослужбовці повинні
«пишатися званням миротворця, не перевищувати
своїх повноважень і не зловживати ними». Пункт 3
наголошує, що миротворець не повинен «домагатися та не приймати ніякої матеріальної винагороди,
нагород і подарунків». Пункт 4 повністю визначає,
що військовослужбовець не повинен вчиняти «аморальних актів, пов’язаних із сексуальним, фізичним
чи психологічним примусом або експлуатацією місцевого населення чи співробітників Місії (Операції),
особливо жінок і дітей». У п. 5 регламентується питання поводження із затриманими та полоненими.
Військовослужбовець повинен «поважати та дотримуватися прав людини щодо місцевого населення,…
не піддаватися почуттю помсти або злоби, особливо
під час поводження з полоненими». Питання матеріальної відповідальності висвітлюються в п. 6 норм
поведінки військовослужбовців національних контингентів (персоналу): «Приділяти належну увагу
стосовно переданих під особисту відповідальність
коштів, транспортних засобів, обладнання та майна Місії (Операції) і не перетворювати їх на предмет купівлі-продажу або обміну з метою отримання власної вигоди». Правила екологічної безпеки
викладені в п. 8: «Виявляти повагу та турботу про
навколишнє середовище, включаючи флору і фауну
країни, що приймає». Пункт 9 Додатку 4 наголошує,
що військовослужбовцю національного контингенту
(персоналу) забороняється зловживати алкоголем
та займатися торгівлею наркотиками. Пункт 10 Додатку 4 стосується дотримання режиму секретності. Так, військовослужбовець повинен «проявляти
максимальну обачливість до секретної інформації
та службових питань, розголошення яких може поставити під загрозу життя людей або підірвати авторитет Місії (Операції)» [1]. Таким чином, у Додат-
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ку 4 до Інструкції з організації участі національних
контингентів (персоналу) Збройних сил України в
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки визначено певні види правопорушень та злочинів,
які можуть бути скоєні військовослужбовцями при
виконанні службових обов’язків у миротворчій місії.
Ми можемо їх умовно поділили на: правопорушення та злочини проти людини та її особистої гідності; порушення норм міжнародного гуманітарного
права (права війни); порушення екологічної безпеки
та режиму секретності; злочини з метою отримання
особистої вигоди; порушення та злочини, вчинені
під дією алкоголю та наркотиків; порушення, що
пов’язані з неправильною експлуатацією техніки та
зброї.
Нові реалії миротворчої діяльності, пов’язані
зі зміною стихії збройного насильства, вимагають
нових законодавчих ініціатив як на міжнародному
рівні, так і на національному. При проведенні антитерористичних і миротворчих операцій найбільш
важливими представляються такі питання:
1) спеціальний кримінально-правовий захист
життя і здоров’я осіб, що беруть участь в активних
АТО або виконують в установленому порядку миротворчі функції, а також майна миротворчих місій;
2) підстави і порядок кримінальної відповідальності осіб, які входять до складу миротворчих контингентів, а також учасників АТО за вчинення злочинів як загально-кримінального характеру, так і
пов’язаних з проведенням бойових дій.
Наприклад, законодавство Російської Федерації
таку можливість передбачає. Виконання Збройними
силами РФ завдань з припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Російської
Федерації регламентовано ст. 10 Федерального закону «Про протидію тероризму» [8]. Законодавство
Республіки Казахстан не передбачає проведення
контртерористичних операцій за межами держави,
але не виключає залучення в цих цілях спеціальних
сил іншої держави. Стаття 14 Закону Республіки Казахстан «Про боротьбу з тероризмом» [9] вказує, що
відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Республікою Казахстан, у необхідних випадках
для припинення терористичної акції можуть залучатися підрозділи спеціального призначення іноземних держав. Законодавство України та інших держав
СНД такого роду сценаріїв взагалі не передбачало до
певного часу, а саме анексії Криму РФ та проведення
АТО на Сході України.

Аналізуючи проблему притягнення до відповідальності миротворців, ми дійшли до висновку,
що як РФ, так і Казахстан у цьому питанні пропагують протекціонізм щодо своїх військовослужбовців за кордоном. Так, у законодавстві РФ,
відповідно до ч. 2 ст. 12 КК РФ [10], військовослужбовці військових частин Російської Федерації,
що дислокуються за межами Російської Федерації,
за злочини, скоєні на території іноземної держави,
несуть кримінальну відповідальність за КК РФ,
якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.
У законодавстві Республіці Казахстан діє аналогічне правило[11]. Це є універсальним стандартом
– військовослужбовці, які вчинили злочини в період виконання службових обов’язків, підпадають
виключно під юрисдикцію власної держави. Але є
виключення – якщо в міжнародному договорі передбачений якийсь інший механізм. Мова йде про
необхідність створення «резервного» або «сплячого» нормативного акту, де таке правило було б прописане. Якщо приймається рішення про залучення
підрозділів з іншої держави, то цей акт автоматично
вводиться в дію.
Висновки. У статті була зроблена спроба аналізу
відповідальності військовослужбовців при виконанні ними службових обов’язків за кордоном в операціях з підтримки миру та безпеки.
У результаті проведеного аналізу ми можемо зробити такі висновки:
– на сучасному етапі недостатньо розроблена
система національних норм, що регламентують процес притягнення до відповідальності військовослужбовців у миротворчих місіях;
– необхідно, на прикладі РФ та Казахстану, забезпечити протекційний правовий режим для українських військовослужбовців-миротворців. У разі
вчинення миротворцем будь-якого злочину він повинен нести відповідальність, у першу чергу, за нормами національного законодавства України, якщо
не прописані інші норми в міжнародних договорах.
Юрисдикцію для миротворців слід заздалегідь прописувати в укладених договорах окремо для кожної
миротворчої місії.
Подальші наукові розвідки цієї проблеми повинні торкатися аналізу видів правопорушень, що були
скоєні військовослужбовцями в миротворчих місіях,
з метою розробки заходів із запобігання таких дій у
майбутньому.
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УДК 342.9

ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВ
ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
THE PROCEEDINGS PRINCIPLES OF DECISIONS EXECUTION
CONCERNING IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE PENALTIES
Лівар Ю.О.,
здобувач
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Статтю присвячено висвітленню принципів провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень. Доводиться, що значна частина принципів провадження по справах про адміністративні правопорушення не властива провадженню по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень. Виділяються принципи, що властиві лише для останнього.
Ключові слова: адміністративне провадження, принципи провадження, провадження по справах про адміністративні правопорушення, провадження по виконанню постанов про накладення адміністративного стягнення.
Статья посвящена освещению принципов производства по исполнению постановлений о наложении
административных взысканий. Доказывается, что значительная часть принципов производства по делам об
административных правонарушениях не свойственна производству по исполнению постановлений о наложении
административных взысканий. Выделяются принципы, свойственные только последнему.
Ключевые слова: административное производство, принципы производства, производство по делам об
административных правонарушениях, производство по исполнению постановлений о наложении административных
взысканий.
The article is devoted to highlighting principles of proceedings of decisions execution concerning imposition of
administrative penalties. It is proved that major part of proceeding principles in cases of administrative offences is not
characteristic for proceeding of decisions execution concerning imposition of administrative penalties. The principles
characteristic only for last one are singled out.
Key words: administrative proceeding, proceeding principles, proceeding in cases of administrative offences,
proceeding of decisions execution concerning imposition of administrative penalty.

Актуальність теми. Важливою характеристикою усіх адміністративно-юрисдикційних проваджень, у тому числі й тих, що у сукупності утворюють адміністративно-деліктний процес, є принципи,
на підставі яких вони здійснюються. Основну увагу
вчених у цьому аспекті привертають принципи провадження по справах про адміністративні правопорушення, що є цілком зрозумілим. Але складовою
провадження по справах про адміністративні правопорушення часто вважають провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних

стягнень, а відтак всі принципи першого мають бути
властивими і для другого.
В цілому питання принципів провадження по
справах про адміністративні правопорушення досить добре висвітлене у науковій літературі. Проте
слід звернути увагу на той факт, що значна частина
принципів, які вважаються властивими провадженню по справах про адміністративні правопорушення,
не є властивими провадженню по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень. Відтак постає проблема виявлення принципів, на яких
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має бути побудоване провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень.
Як відомо, саме слово «принцип» походить від
латинського «рrincipium» і розуміється як «основа»
чи «першооснова» [1, c. 538]. На загальнонауковому
рівні принцип – це першооснова, підстава, аксіома,
постулат, передумова знання, керівна ідея, центральне поняття, ланка, яка пов’язує поняття, відправний
пункт пояснення, основоположне теоретичне знання, вираження необхідності або закону явищ, одна
з логічних функцій закону, внутрішнє переконання
людини і погляд на речі [2, c. 12].
В юридичній науці питанням принципів присвячено досить велику кількість наукових праць. При
цьому, як правило, виділяється два основних напрямки у дослідженні принципів у праві. По-перше,
це питання принципів права як таких, по-друге –
принципів, властивих різноманітним видам правової
діяльності. Попри важливість проблеми визначення
принципів права, для нашого дослідження більший
інтерес становлять точки зору стосовно принципів
правової діяльності, насамперед, принципів юридичного процесу.
На думку В.М. Горшеньова, принципи процесуальної діяльності «виступають як основоположні
або керівні ідеї», «слугують своєрідними орієнтирами, дотримання яких забезпечує нормальне і єдине
здійснення традиційних і нетрадиційних юридичних
процесів» [3, c. 154]. Це положення, сформульоване в рамках загальної теорії юридичного процесу,
фактично стало відправним для дослідників самих
різних видів юридичних процесів, в тому числі й в
адміністративному праві.
Можна навести думку О.В. Фатхутдінової стосовно того, що «принцип для процесу – це те саме, що і
принцип для права. Він може розглядатись як: чинник, що визначає зміст і різновид процесу; чинник,
що визначає єдність процесу; чинник, рівень реалізації якого є показником правового стану» [4, c. 19].
Що стосується принципів провадження у справах
про адміністративні правопорушення, то вони розглядаються у літературі і з позицій принципів адміністративної відповідальності, і з позицій принципів
адміністративно-юрисдикційної діяльності, і безпосередньо стосовно даного провадження.
Так, на думку О.Г. Стрельченко, принципи адміністративної відповідальності – це основні положення, закріплені в Конституції та інших законах України, на яких базується порядок притягнення винних
осіб до адміністративної відповідальності. До принципів адміністративної відповідальності належать:
верховенство права, законності, доцільності, обґрунтованості, невідворотності, своєчасності, справедливості, гуманізму, індивідуалізації покарання, відповідності провини і покарання тощо [5, c. 318].
М.М. Тищенко вважає, що адміністративно-юрисдикційна діяльність ґрунтується на певних принципах,
які дають змогу відобразити специфіку об’єднання в
ній рис виконавчо-розпорядчої діяльності та правосуддя в адміністративних справах. Такими принципами є законність, професіоналізм, захист інтересів

держави і особи, об’єктивна істина, змагальність, офіційність, економічність та ін. [6, c. 216].
На думку О.М. Миколенка, до принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення відносять: принцип змагальності, принцип
охорони, принцип національної мови, принцип публічності, принцип диспозитивності, принцип усності провадження [7, c. 140–141].
Найбільш детально принципи провадження по
справах про адміністративні правопорушення були
досліджені у роботі М.О. Ктиторова, який виокремлює такі логічно пов’язані між собою види принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення:
– залежно від джерела нормативного закріплення: а) конституційні принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення (верховенство права, законність, гуманізм, рівноправність); б)
принципи, що закріплені в інших нормативно-правових актах, зокрема КАСУ (безсторонність, розсудливість, обґрунтованість, пропорційність);
– залежно від правової природи відносин:
принципи загального юрисдикційного процесу
(об’єктивність істини, презумпція невинуватості,
стадійність); б) принципи адміністративно-юрисдикційного процесу (публічність, усність та безпосередність, диспозитивність, національна мова провадження);
– залежно від специфіки провадження в справах про адміністративні правопорушення: загальні
й спеціальні принципи провадження в справах про
адміністративні правопорушення (простота та економічність процесу, оперативність) [8, c. 50].
Оскільки окремо принципи провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних
стягнень не досліджувались, а виконання таких постанов розглядалося переважно в рамках провадження
по справах про адміністративні правопорушення, то
метою даної статті є визначення того, які із принципів
провадження по справах про адміністративні правопорушення притаманні і провадженню по виконанню
постанов про накладення адміністративних стягнень,
а які є специфічними тільки для останнього.
Виклад основного матеріалу. Перш за все, слід
звернути увагу на один із базових принципів для
усіх без винятку юрисдикційних проваджень, а саме
– принцип об’єктивності істини. Як зазначає О.В.
Кузьменко, принцип об’єктивної істини проявляється у вимозі правильно і повно відображати фактичні
обставини справи у відповідних на те процесуальних документах, і рішення по адміністративній справі має базуватись лише на фактах реально існуючої
дійсності. Такі вимоги мають бути побудовані ще й з
урахуванням такої філософської категорії, як пізнання, відповідно до якої об’єктивна реальність існує
незалежно від суб’єкта і вважається істиною у разі
адекватного відбиття справжніх обставин справи в
свідомості суб’єкта [5, c. 399].
Але у провадженні по виконанню постанов про
накладення адміністративних стягнень уповноважений суб’єкт працює з уже прийнятим юридичним
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документом, який набув чинності. Йому немає потреби оцінювати зміст цього документа із позицій
його відповідності чи невідповідності об’єктивній
реальності. Цей документ для нього є юридичним
фактом, з приводу якого у нього виникають певні
обов’язки щодо практичного виконання зазначеного адміністративного стягнення. Очевидно, що
принцип об’єктивності істини має реалізовуватись
там, де уповноважений суб’єкт має справу із необхідністю здійснення юридичної кваліфікації, тобто співвіднесення фактів об’єктивної реальності із
положеннями відповідної норми права. Це дійсно
відбувається і під час адміністративного розслідування, і під час розгляду справи про адміністративне
правопорушення, і під час перегляду постанови по
справі про адміністративне правопорушення. Проте
під час виконання постанови про накладення адміністративного стягнення юридична кваліфікація не
здійснюється, відтак підстав для реалізації принципу об’єктивності істини немає.
Наступним важливим для адміністративно-юрисдикційних процесів принципом є принцип диспозитивності. Ідея цього принципу, на думку вчених,
полягає в тому, що будь-яка особа, яка є одним із
учасників адміністративно-юрисдикційного процесу, має змогу на свій розсуд розпоряджатися своїми
правами. Йдеться про те, що особа у провадженні в
справах про адміністративні правопорушення має
право знайомитись з матеріалами справи, заявляти
клопотання, звертатись до послуг перекладача, а також, у передбачених законом випадках, оскаржити
постанову по справі [5, c. 400].
Але у провадженні по виконанню постанов про
накладення адміністративного стягнення особа, до
якої відповідне стягнення застосовано, жодними
процесуальними правами не наділяється. Натомість,
у неї є багато обов’язків, які мають бути безумовно
виконаними.
Щоправда можна згадати право на оскарження
неправомірних дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень, наприклад, державних виконавців
чи посадових осіб кримінально-виконавчої інспекції,
вчинених ними під час здійснення виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Але
зазначене право є складовою загального адміністративно-правового статусу громадян незалежно від
того, учасником яких адміністративно-правових відносин вони є. Відтак вважати його таким, що відноситься до принципу диспозитивності немає підстав.
Таким чином, принцип диспозитивності також не
є властивим для провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень.
Принцип рівності, на думку вчених, означає рівність громадян перед законом, а у провадженні в справах про адміністративні правопорушення – перед законом та органом, що розглядає справу. Цей принцип
закріплений у частині 2 статті 24 Конституції України. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними

або іншими ознаками. Особливого значення у провадженні в справах про адміністративні правопорушення вказаний принцип набуває в процесі реалізації громадянами свого правового статусу в адміністративній
сфері, оскільки будь-який суб’єкт адміністративноправових відносин має визнаватися рівним і йому має
бути забезпечена реальна можливість справжньої реалізації рівності. Це проявляється в тому, що під час
розгляду справи про адміністративне правопорушення по відношенню до людини й громадянина застосовуються однакові для всіх нормативно-правові акти
(матеріальні норми й адміністративно-процесуальні
правила). Для жодної особи не створюються сприятливі або позитивні умови в ході розгляду справ про
адміністративні правопорушення. Тому на людину,
громадянина, посадову особу, незалежно від її службового статусу, діють в рівній мірі норми закону незалежно від майнового стану, статі, роду, характеру
занять тощо [5, c. 398].
Але, якщо у провадженні по справах про адміністративні правопорушення є певні моменти, які
дають можливість уповноваженим суб’єктам враховувати різні аспекти, наприклад, альтернативність
адміністративних стягнень або верхню та нижню
межу їх розміру чи тривалості, то у провадженні по
виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень таких моментів немає. Закон не передбачає будь-якого вільного розсуду уповноважених
осіб у таких провадженнях.
Серед спеціальних принципів провадження по
справах про адміністративні правопорушення М.В.
Ктиторов виділяє принцип оперативності та принцип простоти та економічності провадження.
Принцип оперативності, на його думку, відображає вимоги, пов’язані зі швидким реагуванням на
скоєне правопорушення та своєчасне застосування
заходів адміністративного примусу до винних осіб.
Це виявляється у встановленні стислих, невеликих
строків вчинення відповідних процесуальних дій.
Сучасне законодавство встановлює точні строки,
протягом яких має бути здійснено провадження у тій
чи іншій адміністративній справі [8, c. 49].
На відміну від провадження по справах про адміністративні правопорушення до провадження по
виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень не можна застосовувати принцип
оперативності, оскільки тривалість провадження
по виконанню більшості адміністративних стягнень
обумовлюється в основному характеристиками накладеного виконуваного адміністративного стягнення. І цю тривалість не можна а ні збільшити, а ні
зменшити.
Принцип простоти та економічності провадження
полягає в простоті процедури адміністративного дізнання і розгляду справи про адміністративне правопорушення в достатньо обмеженому колі учасників
процесу та характеризується простотою реалізації
стягнень. Так, залежно від ступеня складності справи існує прискорене провадження, суть якого полягає в накладенні адміністративного стягнення на
місці правопорушення. Спеціальний принцип еконо-
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мічності провадження в справах про адміністративні
правопорушення зводиться не тільки до скорочення
бюджетних коштів, відведених для розгляду справи,
а й до раціонального підходу щодо кількості процесуальних дій для вирішення завдань провадження,
що визначаються певними витратами для їх проведення [8, c. 49–50].
Що стосується принципу простоти, то категорія
«простота» є відносною, і простота провадження по
справах про адміністративні правопорушення визначається у порівнянні з іншими видами деліктних
процесів, зокрема у порівнянні із процесом кримінальним. У даному випадку, дійсно, провадження
по справах про адміністративні правопорушення є
простішими, ніж провадження по справах про кримінальні правопорушення на підставі Кримінальнопроцесуального кодексу України. Така простота обумовлюється, на нашу думку, тим, що на відміну від
злочинів, для адміністративних правопорушень значно легше встановлювати об’єктивну істину у відповідній справі. Адміністративні правопорушення
здебільшого є очевидними, тобто вони фіксуються
майже завжди під час їх вчинення і, до того ж, завжди є відомими особи, як їх вчинили. Відтак суттєво полегшується процедура доказування у відповідних справах.
У той самий час більшість адміністративних
стягнень має такий самий зміст, як і кримінальні покарання. Це стосується штрафів, громадських та виправних робіт, арешту тощо. До того ж, виконується
більшість кримінальних покарань та адміністративних стягнень одними і тими самими органами. Відтак не можна казати про простоту, як принцип провадження по виконанню постанов про накладення
адміністративних стягнень. Те саме можна сказати й
про принцип економічності.
Необхідно також звернути увагу й на окремі
принципи, які відносяться до загальних принципів
права, але часто включаються до переліку принципів
провадження по справах про адміністративні правопорушення. Перш за все, мова йде про принцип верховенства права.
На нашу думку, принцип верховенства права не є
принципом адміністративного процесу, але є принципом адміністративного права. Так, В.Б. Авер’янов
зауважував: «Виходячи із сучасного досвіду функціонування демократичних країн світу, вирішальним і
базовим серед принципів адміністративного права
слід визнати принцип верховенства права. Принцип
верховенства права для потреб адміністративно-правового регулювання слід доктринально тлумачити як
об’єднання вимог, що забезпечують: по-перше, підпорядкування діяльності всіх без винятку державних
інститутів потребам реалізації й захисту прав людини; по-друге, пріоритетність цих прав перед усіма іншими цінностями демократичної, соціальної, правової держави» [9, c. 128].
Очевидно, що принцип верховенства права реалізується, в першу чергу, законодавцем при створенні
відповідних законів. Іншими словами, принцип верховенства має бути дотриманий при створенні за-

конодавства про адміністративну відповідальність,
а не у діяльності щодо її реалізації. Відтак можна
стверджувати, що і для провадження по справах про
адміністративні правопорушення, і для провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень принцип верховенства права не
властивий.
Інша справа – принцип законності. Ще з радянських часів сформувалася позиція щодо того, що
законність полягає в точному та неухильному виконанні законів та інших підзаконних актів усіма учасниками (суб’єктами) правовідносин [10].
Аналогічне розуміння законності панує й серед
сучасних дослідників. Так, Д.М. Бахрах пропонує
розуміти законність, як неухильне виконання законів
та відповідних їм інших нормативних актів органами
держави, посадовими особами, громадянами та громадськими організаціями [11, c. 157]. На думку І.П.
Голосніченка, законність у провадженнях адміністративного-юрисдикційного характеру полягає у тому,
що адміністративний процес є діяльністю юрисдикційною і здійснюється на основі спеціальних адміністративно-процесуальних норм [12, c. 45–46].
Відносно провадження у справах про адміністративні правопорушення та провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних
стягнень цей принцип має відображення у статті 7
КУпАП, відповідно до якої ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв’язку з адміністративним
правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження у справах
про адміністративні правопорушення здійснюється
на основі суворого додержання законності і застосування уповноваженими на те органами і посадовими
особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.
Таким чином, можна зробити висновок про те,
що принцип законності повною мірою притаманний
і провадженню в справах про адміністративні правопорушення, і провадженню по виконанню постанов
про накладення адміністративних стягнень.
Ще одним принципом, який властивий і провадженню в справах про адміністративні правопорушення, і провадженню по виконанню постанов про
накладення адміністративних стягнень, є принцип
гуманності. Слід зазначити, що часто цей принцип
називають принципом гуманізму, що, на нашу думку,
не зовсім коректно. Слово «гуманізм» означає світогляд, оснований на ставленні людини як до найвищої
цінності, на захисті права особистості на свободу,
щастя, всебічний розвиток і вияв своїх здібностей
[13, c. 220]. Відтак гуманізм як принцип слід відносити до, скоріше, принципів права, а у сфері правової діяльності можна говорити про принцип гуманності, який полягає у вимозі забезпечення поваги до
особистості під час здійснення різних видів державної діяльності, в тому числі й тієї, яка здійснюється в
рамках адміністративно-деліктного процесу.
Для провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень цей принцип є
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найбільш актуальним при виконанні постанов про
накладення адміністративних стягнень у вигляді адміністративного арешту [14, c. 35–37].
Окремо варто зупинитися на принципі публічності, який часто ототожнюється з принципом офіційності, під яким розуміється здійснення процесу
владно, від імені влади чи держави [5, c. 399].
Термін «офіційний» походить від латинського
слова officialis –посадовий. Як зазначається у тлумачних словниках, офіційний – це урядовий чи посадовий; який запроваджується, керується урядом,
відповідною установою, службовою особою; такий,
що представляє уряд, виражає позицію урядових
установ тощо. Другим значенням цього слова є те,
що здійснюється з дотриманням усіх правил, формальностей [15, c. 618].
Відтак можна стверджувати, що всі державні органи чи їх посадові особи, якщо вони діють у межах
своїх повноважень та ще й у спосіб, визначений у
законі, діють офіційно. Але це означає, що просто
реалізується принцип законності. Тобто, окреме виділення принципу офіційності, на нашу думку, є зайвим, якщо реалізується принцип законності.
Ще два принципи провадження по справах про
адміністративні правопорушення можуть бути
властивими провадженню по виконанню постанов
про накладення адміністративних стягнень тільки
частково. Це принципи усності та безпосередності. Як зауважує О.В. Кузьменко, ці принципи тісно
пов’язані між собою і є загальними для всього процесу загалом. Під принципом усності розуміється
особисте озвучення всіма учасниками процесу своїх
міркувань щодо процедурних питань по суті справи.
Об’єктивне вираження дій в усній формі забезпечує
можливість кращого сприйняття процесуальних дій,
які здійснюються учасниками адміністративного
провадження, і розкриття їх змісту. Наприклад, для
здійснення такої процесуальної дії, як стягнення
штрафу на місці скоєння правопорушення (ст. 258
КУпАП), передбачена усна форма. Під принципом
безпосередності розуміється самостійність сприйняття та оцінки правозастосовцем первісних доказів
у справі. Цей принцип вимагає, щоб між органом,
який здійснює провадження в адміністративній справі, та іншою стороною, яка бере участь у з’ясуванні
обставин справи, було якомога менше посередніх
елементів, що впливають на внутрішнє переконання тих, хто приймає рішення. Таким чином, принцип
безпосередності полягає в об’єктивному вираженні
процесуальних дій, насамперед, безпосередньому
сприйнятті компетентним суб’єктом процесуальних
дій, що здійснюються учасниками адміністративного провадження [5, c. 399–400].
Що стосується принципу усності, то його прояви можна знайти у провадженнях по виконанню
постанов про накладення таких адміністративних
стягнень, як адміністративний арешт, попередження,
громадські роботи. Натомість усність, як така, відсутня у провадженнях по виконанню постанов про
накладення таких адміністративних стягнень, як виправні роботи чи оплатне вилучення чи конфіскація.

Принцип безпосередності, у свою чергу, не властивий провадженням по виконанню постанов про
накладення таких адміністративних стягнень, як
громадські роботи, виправні роботи, оплатне вилучення, конфіскація. У всіх цих випадках до виконання залучається сторонній суб’єкт, як то адміністрація підприємства, на якому працює правопорушник,
державний виконавець, орган місцевого самоврядування, який визначає об’єкти громадських робіт
тощо. В той самий час цей принцип реалізується при
виконанні постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу, адміністративного
арешту чи позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, оскільки вони виконуються тими самими суб’єктами, які прийняли рішення
про накладення адміністративного стягнення.
І, нарешті, слід звернути увагу на принцип, який
не властивий провадженню по справах про адміністративні правопорушення, але властивий провадженням по виконанню постанов про накладення
адміністративних стягнень. Цей принцип умовно
можна назвати «принцип безумовного виконання адміністративного стягнення».
Сутність принципу безумовного виконання полягає у забезпеченні безумовного і неухильного виконання адміністративного стягнення, накладеного на
правопорушника. Власне цей принцип є ключовим
для досліджуваного виду адміністративного провадження, оскільки саме він відображає результативність та ефективність адміністративної відповідальності і досягнення її цілей.
Реалізується цей принцип по-різному для різних адміністративних стягнень. Так, наприклад,
виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за відсутності
добровільного виконання забезпечується примусовим стягненням штрафу за допомогою державного
виконавця. При цьому примусове стягнення може
бути звернено або на доходи правопорушника, або
на його майно.
Виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення спеціального права забезпечується тимчасовим вилученням
посвідчення водія на стадії адміністративного розслідування в межах провадження по справах про
адміністративні правопорушення або примусовим
вилученням відповідного документа на стадії безпосереднього виконання. Так само забезпечується
виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді оплатного вилучення чи
конфіскації, коли предмет, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, вилучається на стадії адміністративного
розслідування, використовується як речовий доказ у
провадженні по справі про адміністративне правопорушення, а потім реалізується в межах провадження
по виконанню постанов про накладення адміністративного стягнення.
Крім того, важливим проявом зазначеного принципу є передбачені КУпАП можливості заміни адміністративних стягнень у випадках, коли накладене адмі-
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ністративне стягнення не може бути виконаним з тих
чи інших причин. Так, КУпАП передбачає можливість
заміни громадських та виправних робіт на штраф, а також громадських робіт на адміністративний арешт.
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про те, що із принципів, властивих
провадженню по справах про адміністративні правопорушення, провадженню по виконанню постанов
про накладення адміністративних стягнень повністю

властиві лише принцип законності та частково принципи усності та безпосередності. Натомість тільки
останньому провадженню властивий принцип безумовного виконання адміністративного стягнення.
У зв’язку з цим перспективним напрямком подальших досліджень є визначення умов реалізації
принципів провадження по виконанню постанов про
накладення адміністративних стягнень та гарантій їх
реалізації.
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ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ
LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT PRISONERS
Микитась І.М.,
кандидат юридичних наук, викладач кафедри
кримінально-виконавчого права
Інституту кримінально-виконавчої служби
У сучасному світі використання авторських творів перетворилося у потужну індустрію, яка живе за своїми законами та правилами, вимагає спеціальних знань і навичок у різних галузях законодавства, виробництва та надання
послуг, для освоєння яких необхідна спеціальна підготовка. Тому держава має створити для авторів сприятливі
умови для реалізації своїх прав, для розкриття його творчого потенціалу, завоювання прихильності публіки, захисту
у разі необхідності порушених.
Вивчаючи систему охорони авторських прав засуджених, доцільно розглянути авторське право в системі прав
особи, а саме з’ясувати у цій системі місце авторських прав особи.
Ключові слова: авторські права, засуджені, гарантії прав, листування.
В современном мире использование авторских произведений превратилось в мощную индустрию, которая живет по своим законам и правилам, требует специальных знаний и навыков в различных областях законодательства, производства и предоставления услуг, для освоения которых необходима специальная подготовка. Поэтому
государство должно создать для авторов благоприятные условия для реализации своих прав, для раскрытия его
творческого потенциала, завоевание расположения публики, защиты в случае необходимости нарушенных.
Изучая систему охраны авторских прав осужденных, целесообразно рассмотреть авторское право в системе
прав человека, а именно выяснить в этой системе место авторских прав личности.
Ключевые слова: авторские права, осужденные, гарантии прав, переписка.
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In today’s world of authors’ works has become a powerful industry that lives by its own laws and regulations requiring
specialized knowledge and skills in various areas of law, production and service provision for development of which
requires special training. Therefore, the state should create favorable conditions for authors to exercise their rights to
disclosure of its creative potential, gain commitment to public protection if necessary disturbed.
By studying the system of copyright protection appropriate to consider prisoners copyright system of individual rights,
namely find a place in this system of copyright entity.
Key words: copyright, prisoners, guarantees the rights, correspondence.

Реальність демократії в суспільстві є основою
реальності гарантій прав особи. Їх здійснення та повна реалізація можливі лише за умов додержання та
виконання обов’язків як з боку держави, так і самих
людей. Кожен має можливість використовувати свої
права за власним розсудом, здійснювати вільний
розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей [1, с. 3].
Формування громадянського суспільства в Україні неможливе без належного гарантування прав
особи. Зрозуміло, що проголошення прав та їх дотримання – це різні речі. На основі положень Конституції України, що стосуються насамперед прав і
свобод людини, необхідно прийняти ті закони, якими буде встановлено ефективний механізм здійснення цих прав і свобод, зокрема авторського права [2].
Підвалини реальності прав і свобод людини та
громадянина полягають в тому, що права та свободи
гарантуються державою і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів, або внесенні до
них змін не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод. А для цього необхідна відповідна охорона здійснення людиною своїх прав та
свобод, гарантії прав і свобод людини та громадянина, їх широта, реальність, здійсненність виражають
не тільки фактичний та юридичний статус особи в
суспільстві, а й суть діючої в країні демократії, соціальні можливості, які закладені в самому суспільному ладі. Вони показники зрілості суспільства, його
досягнень, тим більше, що на державу та її органи
Конституція і закони України покладають обов’язки
забезпечення прав особи.
Як зазначає Е. О. Оліфіренко, природно-історичне обґрунтування людських прав у сучасній світовій
політичній думці явно переважає. Поняття прав людини вживається у широкому і вузькому розумінні.
В широкому значенні права людини охоплюють весь
спектр, найширший комплекс прав і свобод особи, їх
різноманітні види. У вузькому значенні розуміються
тільки ті права, що не надаються, а лише охороняються і гарантуються державою, діють незалежно
від їх конституційно-правового закріплення і державних кордонів. Це рівність усіх людей перед законом, право на життя і тілесну недоторканність,
повага людської гідності, свобода від довільного,
незаконного арешту або затримання, свобода віри і
совісті, право батьків на виховання дітей, право на
опір гнобителям тощо [1, с. 7].
Як об’єкти авторських прав розглядаються твори
науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також від способу його
вираження за умови, що такі результати творчості
виражені в об’єктивній формі, що допускає можли-

вість їх сприйняття. При цьому авторське право поширюється як на оприлюднені (випущені у світ), так
і на не оприлюднені твори, що існують в будь-якій
об’єктивній формі (п. 2 ст. 6 Закону про авторське
право).
На даний час в Україні сформована законодавча база щодо правової охорони авторського права.
Основним спеціальним Законом у цій сфері є Закон
України «Про авторське право і суміжні права», зокрема його розділ V називається «Захист авторського
права і суміжних прав», в якому передбачено широкий перелік засобів забезпечення позову в справах
про порушення авторського права і суміжних прав.
Кожна особа може звернутися до суду за захистом
свого права інтелектуальної власності. Вагоме значення для захисту авторського права відіграють також міжнародно-правові акти, до яких приєдналася
Україна [3].
Крім загального визначення твору, що охороняється авторським правом, у ст. 7 Закону про авторське право дається приблизний перелік таких творів
(літературні, драматичні, музичні та ін.).
Відкритість переліку охороняються авторським
правом творів зумовлена тим, що з розвитком нових технологій з’являються нові об’єкти авторського
права. Конкретизація категорій охороняються авторським правом творів, очевидно, викликана тим, що
провести грань між творами літератури, науки і мистецтва буває досить складно. До творів літератури
можна віднести художні твори, виражені в словесній
формі, до творів науки – будь-які твори, основний
зміст яких полягає у виробленні та систематизації
об’єктивних знань про навколишню дійсність, включаючи твори наукової літератури. До творів мистецтва відносяться всі інші твори художньої творчості,
включаючи твори живопису, архітектури, музики,
декоративно-прикладного мистецтва. Як було відзначено в літературі, «приватні листи можуть бути
об’єктом авторського права, хоча б віднесення їх до
творів науки, літератури чи мистецтва важко. Те ж
відноситься і до шаховим і шашковим завданням і
композиціям».
Хоча українське законодавство серед об’єктів авторського права листи окремо не називає, практика
їхньої охорони нараховує не одне століття. Ще на початку ХХ століття у додатку до Зводу законів 1911
року тодішньої Російської імперії [4] приватні листи окремо виділялись з-поміж об’єктів авторського
права та прирівнювались до літературних творів.
Щоправда, важливою умовою, яка безпосередньо
впливала на можливість їхнього опублікування, був
характер такого листа. Публікація листів, що містять інформацію приватного характеру – так званих
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«приватних», категорично заборонялась. Винятком
могли стати випадки, коли зміст листа «знімав тінь»
із чесного імені адресата (у разі образи його честі
та гідності) або ж коли його оприлюднення вимагали обставини державної потреби або інтересів слідства. Натомість листи, які мають літературний або
науковий зміст, публікувати не заборонялось. Також
законотворці брали до уваги орієнтацію листа на
певного читача. Якщо письменник під час написання твору мимоволі уявляє собі узагальнений образ
потенційного читача, то автор листа адресує його
конкретній особі. Звідси й інтимний характер таких
листів, детальний опис подій особистого життя, зрозумілий підчас лише цій конкретній особі. Водночас
деякі листи, як то духовні заповіти, літописи подій,
без сумніву присвячені ширшому колу осіб. Подібні
твори цілком можуть вважатися самостійними літературними творами.
Згідно із сучасним українським законодавством
одноосібним власником авторських прав на приватні листи є їхній автор. Таким чином, право давати
дозвіл на опублікування цих творів належить лише
авторові, а після його смерті – родичам загиблого.
А стаття 31 Конституції України гарантує усім громадянам таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції.
Частиною 2 ст. 102 КВК України визначено, що
«режим має зводити і до мінімуму різницю між умовами життя в колонії і на свободі, що повинно сприяти підвищенню відповідальності засуджених за
свою поведінку й усвідомленню людської гідності».
Це положення цілком відповідає рекомендаціям, які
містяться у Мінімальних стандартних правилах поводження із засудженими та Європейських тюремних правилах, відповідно до яких прийнятий в установі режим повинен прагнути зводити до мінімуму
різницю між життям у в’язниці й життям на волі.
Відповідно до ст. 113 КВК України засудженим
дозволяється одержувати і відправляти листи за свій
рахунок без обмеження їх кількості. Листування між
перебуваючими в місцях позбавлення волі засудженими, які не є родичами, допускається тільки з дозволу адміністрації колонії.
Отже, відправлення засудженими листів проводиться без обмеження їх кількості, але тільки через

адміністрацію установи виконання покарань. З цією
метою на території установи виконання покарань
вивішуються поштові скриньки, які щодня відкриваються уповноваженими на те посадовими особами. Для відправлення листів засудженими, які тримаються у камерах, поштові скриньки вивішуються
перед прогулянковими двориками.
Листування між засудженими, що перебувають
у місцях позбавлення волі і не є родичами, допускається тільки з дозволу адміністрації установи виконання покарань. Листи опускаються до поштових
скриньок в незапечатаному вигляді.
Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини
та його представникам, Європейському суду з прав
людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є
Україна, уповноваженим особам таких міжнародних
організацій, до суду та прокуророві або отримують
від них, перегляду не підлягає і протягом доби надсилається за належністю або вручається засудженим
у конверті [5].
Якщо у випадку із приватними листами позиція
держави цілком виправдана, то проблемні ситуації
часто виникають із листами, оскільки окрім відправника-автора вони мають ще й одержувача. І якщо автор володіє авторськими правами на зміст листа, то
його одержувач має право власності на сам лист. Тож
останній може вільно розпоряджатися отриманою
кореспонденцією та передати її іншим особам (подарувати або продати, якщо листи мають цінність).
У цьому випадку авторові запобігти опублікуванню
приватного листування дуже важко. Однак і особи,
що мають намір опублікувати такі листи, повинні
розуміти, що вони порушують права автора та у разі
конфлікту змушені будуть відповідати у суді за свої
дії.
Підсумовуючи матеріал, який наведено вище,
можна зробити висновок, що система охорони авторських прав відповідає міжнародним стандартам
і забезпечує охорону об’єктів авторського права. Однак ще не можна сказати про систему захисту цих
прав, яка і досі залишається неефективною, існуючі
засоби захисту потребують удосконалення, пильної
та старанної роботи.
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У статті проаналізовано принципи державного устрою, вищі правові гарантії прав і свобод людини, що є особливо важливим в умовах здійснення реформи адміністративного права в Україні, спрямованих на демократичний
розвиток правоохоронної діяльності із забезпечення охорони внутрішньої безпеки держави.
Ключові слова: державне управління, правоохоронні органи, реформа адміністративного права України, внутрішня безпека України, чинне законодавство держави.
В статье проанализированы принципы государственного строя, высшие правовые гарантии прав и свобод человека, которые являются особенно важными в условиях осуществления реформы административного права в
Украине, направленных на демократическое развитие правоохранительной деятельности по обеспечению охраны
внутренней безопасности государства.
Ключевые слова: государственное управление, правоохранительные органы, реформа административного
права Украины, внутренняя безопасность Украины, действующее законодательство.
Principles of the political system, higher legal guarantees of rights and freedoms of man, that are especially important
in the conditions of realization of reform of administrative law in Ukraine, are analyzed In the article, sent to democratic
development of law-enforcement activity from providing of guard of internal safety of the state.
Key words: state administration, law enforcement authorities, reform of administrative law of Ukraine, internal safety
of Ukraine, operating.

Постановка проблеми. Конституція України
характеризується найвищою юридичною силою. Її
норми мають пріоритет перед засадами інших нормативно-правових актів. Цей акт є ядром правової
системи України, встановлює форму актів, що приймаються різними державними органами й органами
місцевого самоврядування. Їх юридичну силу визначають сфери суспільних відносин, які підлягають
законодавчому регулюванню, встановлюють ієрархію нормативно-правових актів. Норми Конституції
України мають пряму дію щодо захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадянина [1].
Конституція України закріплює головні принципи державного устрою, вищи правові гарантії прав
і свобод людини, структуру та взаємовідносини органів державної влади. Цей закон встановлює коло
функцій держави та підвалини її взаємовідносин із
людиною й суспільством. Єдиним джерелом влади
України визнається народ, який здійснює її безпосередньо або через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.
Сучасні тенденції розвитку й трансформації статусу правоохоронних органів в Україні та оновлення
чинного законодавства закономірно вимагають якісно нових підходів до забезпечення у сфері внутрішньої безпеки держави та своєчасного попередження
внутрішніх загроз в Україні.
На думку автора, це наукове дослідження є особливо важливим в умовах здійснення реформи адміністративного права в Україні, спрямованої на де-

мократичний розвиток правоохоронної діяльності із
забезпечення у сфері внутрішньої безпеки держави
[1] та досягнення найновітнішого забезпечення конституційних засад організації державної влади, правоохоронних органів, принципу верховенства права,
гуманістичних вимог щодо діяльності держави. За
роки існування суверенній Україні не вдалося досягти такого рівня організації діяльності правоохоронних органів із забезпечення внутрішньої безпеки
України від внутрішніх загроз, який би достатньою
мірою задовольняв би потреби динамічного розвитку громадянського суспільства, формування прогресивного соціально-економічного вкладу та демократичної правової держави.
У процесі розбудови незалежної України та становлення конституційного ладу проведення новітньої конституційної реформи набуло значного
досвіду демократичного державно-правового розвитку. Це у свою чергу потребує наукового аналізу
правоохоронної діяльності із забезпечення внутрішньої безпеки держави від внутрішніх загроз країни,
розроблення відповідного термінологічного апарату,
його коментування, що становить важливе завдання
юридичної науки.
Метою цього дослідження є засвоєння основних
засад та напрямів правоохоронних органів із забезпечення економіки України від внутрішніх загроз,
принципів організації та діяльності правоохоронних
органів, усвідомлення принципу організації та діяльності; визначення функцій системи органів внутріш-
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ніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України, розвідувальних
органів України, уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини та інших інституцій; формування стійких норм Конституцій України та інших
законодавчих актів із забезпечення внутрішньої безпеки України.
Виклад основного матеріалу. За останнє десятиріччя прийнято сотні законів, видано указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, норми яких було покладено у функціонування
правоохоронної системи із забезпечення внутрішньої безпеки країни. Мета правоохоронних органів
– це забезпечення внутрішньої безпеки держави,
а також різноманітні аспекти їх внутрішньої діяльності, на чому базувалися на відомчих нормативних
актах повноважених державних органів. У багатьох
нормативно-правових актах України неодноразово
вносилися зміни та доповнення, багато з них на сьогодні або втратили чинність, або замість них протягом останніх місяців прийнято нові.
На час прийняття Конституції України в Україні
діяло понад 600 законів, прийнятих із часу проголошення нею незалежності. На сьогодні їхня кількість
сягає понад 1 500 законів, у тому числі законів, які
регламентують забезпечення правоохоронними органами внутрішньої безпеки України. У зв’язку із
цим виникла потреба проаналізувати чинне законодавство України на предмет його відповідності Конституції України. Для вирішення цього завдання зіставимо деякі чинні закони України з відповідними
конституційними приписами. Оскільки охопити таким аналізом усе законодавство України неможливо,
обмежимося лише кількома найбільш показовими
прикладами.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про власність» [3], обмежуючими факторами здійснення права власності є такі: 1) шкода навколишньому середовищу; 2) шкода правам та охоронюваним законом
інтересам громадян, юридичних осіб та держави; 3)
моральні засади суспільства. Згідно зі ст. 41 Конституції України [1] використання власності не може
завдавати шкоди: 1) правам, свободам та гідності
громадян; 2) інтересам суспільства погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Як бачимо, Закон України «Про власність» не суперечить
чинній Конституції України. Щодо Закону України
«Про друковані засоби масової інформації в Україні»
[4], то його слід урегулювати з Конституцією України, оскільки в ній є більше підстав для обмеження
права на свободу думки та слова, ніж у цьому законі.
Такими додатковими конституційними підставами
обмеження права на свободу думки й слова є охорона здоров’я населення, підтримання авторитету та
неупередженості правосуддя. Закон України «Про
правовий режим надзвичайного стану» підставами
обмеження прав людини встановлює забезпечення
громад, порядку, охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян. Тобто цей закон
містить додатковий, конституційно не передбачений
обмежувач охорони життя. Виникає питання: якщо

врегульовувати цей закон із Конституцією України,
то необхідно виключити з нього згадану підставу
правообмеження, але чи відповідатиме це приписам ст. 3 Конституції України про те, що «людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю»? Чи не піти іншим шляхом та внести відповідні зміни до Основного Закону?
Є закони України, які з точки зору підстав правообмежень не суперечать відповідним статтям Конституції України. Зокрема, позитивний висновок на
предмет відповідності Конституції України можна
зробити, якщо проаналізувати закони України «Про
підприємництво» [5] та «Про державну службу» [6].
На підставі проведеного вибіркового аналізу потрібно відзначити, що в цілому закони України, прийняті
до введення в дію нині чинної Конституції України,
не суперечать їй. Хоча, звичайно, неможливо дати
абсолютно стверджувальну відповідь про відповідність Конституції України [1] усіх нині чинних законів. Зроблені в результаті такого аналізу висновки
стосуються лише текстуального порівняння Конституції України з фундаментальними міжнародноправовими актами щодо прав людини та з деякими
чинними законами України. Аналіз має здебільшого
формальний, «зовнішній» характер. Наступним кроком є змістовний аналіз співпадаючих, «наскрізних»
підстав обмежування легалізованих у міжнародних
і національно-правових актах. Ідеться про встановлення співпадіння чи розбіжностей уже не в текстах,
а в самому розумінні (інтерпретації) однойменних
підстав різними суб’єктами обмежування та тлумачення прав людини й громадянина. З’ясовуючи це
завдання, потрібно дослідити правотлумачувальну і
правозастосовну діяльність як державних, так і міжнародних органів охорони й захисту прав людини.
Державний лад кожної країни є головною складовою її конституційного ладу. Загалом державний лад
можна визначити як систему принципів організації
та діяльності держави, передбачених і закріплених
конституцією.
Конституція в будь-якій країні, суспільстві відіграє особливу роль. Верховенство Основного Закону України, зумовлене установчим характером,
її найвищою в системі нормативно-правових актів
юридичною силою, сконцентрованість соціальних
сподівань, має владно організуючий та багато функціональний характер, його основна роль полягає в
гарантуванні прав і свобод людині, громадянину та
забезпеченні правоохоронними органами внутрішньої безпеки держави.
Результати вивчення стану внутрішньої безпеки в
країні свідчать, що в 2008–2010 роках в Україні не спостерігалося значних змін у системі загроз внутрішньої
безпеки. Поряд із цим найбільш небезпечними є такі
загрози: внутрішні загрози пріоритетних національних інтересів України, криміналізація суспільства,
політичне протистояння, зниження життєвого рівня
населення, неефективність валютно-фінансового регулювання та економічних відносин, міжрегіональних диспропорцій в економічному розвитку, зростан-
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ня «тіньової» економіки, структурно-технологічна
незбалансованість економіки, руйнування промисловості, загострення житлової проблеми, затримка заробітної плати та пенсій, зволікання з удосконаленням
правової бази. Такий стан справ зумовлений відсутністю належної правової бази, а також надійних підходів і механізмів, нейтралізації внутрішніх загроз з
урахуванням потенційних можливостей держави та
інтересів верств суспільства. Така найбільш небезпечна внутрішня загроза, як криміналізація суспільства
охоплює практично всі сфери життя держави. Без вироблення цілісної політики у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в країні правоохоронними органами
неможливе вирішення проблем виходу з економічної
кризи, створення ефективного механізму соціального
захисту населення, стабілізації політичних процесів.
Національні інтереси – це інтегрований показник
життєво важливих інтересів і потреб людини, держави та суспільства, який формується в процесі узгодження потреб з об’єктивними можливостями їхнього задоволення.
Дослідження, які проводяться сьогодні науковцями щодо проблем демографічних процесів та показників безпечного національного розвитку, спираються на досить широку емпіричну й теоретичну
базу. Динаміка протягом останніх років свідчить про
наявність в Україні поряд із соціально-економічними проблемами глибокої демографічної кризи, більш
інертної та практично некерованої, негативні наслідки якої для подальшого розвитку країни важко передбачити.
Зростання чисельності населення за рахунок
збільшення тривалості життя та пов’язані з ним проблеми «старіння» мають негативні наслідки для економіки будь-якої країни.
Характерними особливостями демографічної ситуації в Україні в період переходу до ринкових відносин є такі: падіння народжуваності, зростання
смертності, перехід до звуженого механічного відтворення. Лише в 2010 році сальдо міграції вперше
після 2000 року знову стало додатним. На сьогодні
нові підходи вимагають і нових результатів, які б відображали стан забезпечення внутрішньої безпеки в
країні якістю суспільства.
Сучасний державний лад в Україні почав складатися протягом останніх 15 років. Започаткувало його
формування Декларації про державний суверенітет
України, яка прийнята Верховною Радою України
16 липня 1996 року. У ній проголошено низку основних принципів державного будівництва, організації
діяльності держави, тобто державного ладу в Україні. Отже, насамперед було проголошено, а пізніше в
Конституції України закріплено, принцип державного суверенітету України. Відповідно до цього визначено внутрішні відносини у всіх головних сферах:
внутрішній безпеці держави, удосконаленні діяльності правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю, у тому числі у сфері економіки та культури, а
також захисту прав і свобод громадян тощо.
Аналізуючи сферу правових відносин і правопорядку України, особливу увагу необхідно звер-

нути, на те, що умови, форми та засоби існування
права нерозривно пов’язані із зростанням, навіть
глобалізацією, соціального конфлікту. У свою чергу саме зростання рівня конфліктності соціуму певною мірою зумовлено тими екстремальними формами реформування українського суспільства та
його державності. Соціальний конфлікт у сучасному
масштабі характерних для цього змісту форм стає
одним із найбільш могутніх дестабілізаторів у соціально-політичній ситуації в державі та фактором,
що протистоїть забезпеченню внутрішньої безпеки
держави правоохоронними органами.
З метою забезпечення внутрішньої безпеки країни правоохоронними органами важливо виконувати
Закон України «Про державний захист працівників
суду і правоохоронних органів», який відніс до правоохоронних органів такі структури: прокуратури,
органи внутрішніх справ, служби безпеки, військові служби правопорядку в Збройних Силах України,
митні органи, охорони державного кордону, державні податкові служби, органи та установи виконання
покарань, державні контрольно-ревізійної служби,
органи рибоохорони, органи державної лісової охорони та інші органи, які здійснюють правозастосовні
або правоохоронні функції [11].
Під час характеристики джерел, які мають безпосереднє відношення до забезпечення внутрішньої
безпеки держави правоохоронними органами, слід
мати на увазі, що багато положень, які закріплені
в законодавчих актах, нерідко уточнюються та розвиваються в приписах наказів, інструкцій, вказівок.
Вони можуть видаватися правоохоронними органами, але тільки на основі закону та в суворій відповідності з ним.
Систему нормативних актів, які регламентують
діяльність правоохоронних органів із забезпечення
внутрішньої безпеки держави, можна поділити на закони та підзаконні акти, а за їх значущістю та силою
в залежності від статусу правоохоронного органу
країни, який видає той чи інший акт, можна розбити
на 6 груп.
Перше місце серед нормативних актів займає
Конституція України [1]. У багатьох її статтях вирішуються питання організації та діяльності правоохоронних органів, закріплюються конституційні
принципи організації та їх діяльності із забезпечення внутрішньої безпеки країни. Як уже зазначалося,
Конституція України є юридичною базою для розвитку українського законодавства, усіх його галузей, у
тому числі й тих, на основі яких організуються та діють правоохоронні органи із забезпечення внутрішньої безпеки країни.
Друга група нормативних актів, які посідають
важливе місце в регулюванні правоохоронної діяльності із забезпечення внутрішньої безпеки держави,
особливо у зв’язку з активною інтеграцією України
до Європейського Співтовариства, займають міжнародно-правові акти та міждержавні угоди, учасницею яких є Україна. Серед них особливо виділяються такі: Загальна декларація прав людини, схвалена
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року,
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Європейська Конвенція з прав людини 1959 року,
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року. Вони ратифіковані та є обов’язковими
до виконання на території України.
Третя група нормативних актів – це закони, що
приймаються Верховною Радою України. Закони, які
регулюють діяльність правоохоронних органів, можна умовно розділити на декілька груп:
‒ закони, які визначають загальні засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення внутрішньої безпеки країни;
‒ закони, які регулюють окремі напрями діяльності правоохоронних органів «Про засади запобігання
і протидії корупції» [8], «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»,
«Про оперативно-розшукову діяльність» тощо;
‒ закони, які містять гарантії правового та соціального захисту суб’єктів судової, правоохоронної та
правозахисної діяльності («Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»[10], «Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів» [11] тощо). Четверта група

нормативних актів – це постанови Верховної Ради
України та укази Президента України, які стосуються організації діяльності правоохоронних органів.
П’ята група – це Постанови Кабінету Міністрів
України, які стосуються організації діяльності правоохоронних органів.
Шоста група нормативних актів – це нормативні акти правоохоронних органів України, які регламентують правоохоронну діяльність із забезпечення
внутрішньої безпеки держави.
Висновки. Таким чином, охорона та захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки
особи, суспільства та держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності реалізуються під час такого напряму державної політики,
як забезпечення національної безпеки, під якою в ст.
1 Закону України «Про основи національної безпеки
України» розуміється «захищеність життєво важливих інтересів людини та громадянина, суспільства
й держави, за якої забезпечуються сталий розвиток
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам» [12].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Авер’янов В. Проект концепції реформи адміністративного права в Україні / В. Авер’янов, О. Андрейко, Ы.
Голосныченко, Н. Ященко, В. Кампа. – К., 1998. – 88 с.
3. Закон України «Про власність» від 27.04.2007 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 33. – с. 249.
4. Про друковані засоби масової інформації в Україні : Закон України від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної
Ради України. – 1992. – № 1.– Ст. 1.
5. Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 169.
6. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.
– Ст. 490.
7. Міжнародна поліцейська енциклопедія / за ред. Ю. Ремаренко, Я. Кондрат’єва, В. Тація, Ю. Шемчушенка. –К. : Ін
Юре, 2003. – 850 с.
8. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 1 липня 2011 року // Відомості Верховної Ради України.
– 2011. – № 45. – Ст. 188.
9. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України.
– 1992. – № 22. – Ст. 303.
10. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 грудня 1993
року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.
11. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України 1993. – № 43. – Ст. 250.
12. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради
України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

54

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015

♦

УДК 342.95

МЕТОДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ
СИНТЕТИЧНИХ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
METHODS OF ADMINISTRATION OF COMBATING ILLICIT TRAFFICKING
OF SYNTHETIC DRUGS: CONCEPT AND TYPES
Підгорний Б.А.,
здобувач кафедри адміністративного права
та адміністративної діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Стаття присвячена дослідженню поняття методів адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів та з’ясуванню їх особливостей. Проаналізовано підходи науковців стосовно сутності методів державного управління та наведено варіанти їх класифікації. Запропоновано поділяти методи адміністрування протидії
незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів на два види: 1) протидію незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів; 2) протидію незаконного вживанню синтетичних наркотичних засобів.
Ключові слова: поняття, сутність, методи, класифікація, види, адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів.
Статья посвящена исследованию понятия методов администрирования противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств и уяснению их особенностей. Проанализированы подходы ученых относительно сущности методов государственного управления и приведены варианты их классификации. Предложено разделять методы администрирования противодействия незаконному обороту синтетических наркотических
средств на два вида: 1) противодействие незаконному обороту синтетических наркотических средств; 2) противодействие незаконному употреблению синтетических наркотических средств.
Ключевые слова: понятие, сущность, методы, классификация, виды, администрирование противодействия
незаконному обороту синтетических наркотических средств.
The article is devoted to the study of the concepts of methods of administration of illicit trafficking of synthetic drugs
and the understanding of their characteristics. Analyzed the approaches of scientists about the nature of governance and
provides options for their classification. It is proposed to divide the methods of administration of illicit trafficking of synthetic
drugs into two types: 1) combating illicit trafficking of synthetic drugs; 2) combating illicit use of synthetic drugs.
Key words: concept of the essence, methods, classification, types, administration, combating illicit trafficking of
synthetic drugs.

Постановка проблеми. З метою забезпечення
права на охорону здоров’я людині і громадянину у
випадках медичного застосування, з дотриманням
визначених законодавством правил дозволяється використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини. Однак незаконний обіг синтетичних наркотичних засобів набуває все більш значних масштабів,
стає досить серйозним соціальним чинником, який
негативно впливає розвиток суспільства в цілому.
Адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів має свої притаманні
йому методи. Ці методи втілюються в конкретних
прийомах, способах діяльності уповноважених органів, відображають, насамперед, змістовну сторону
цієї діяльності. Від даних методів та їх правильного застосування безпосередньо залежить виконання
державними органами завдань протидії незаконного
обігу наркотиків. Отже, дослідження адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів є актуальним.
Стан дослідження. У юридичній науці загальним питанням загальним питанням вивчення методів державного управління присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених, як: В. Б. Авер’янов, О.
Ф. Андрійко, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, В. Я. Настюк, В. М. Гаращук та ін. Дослідженням методів

управління в різних галузях права звертали увагу
такі дослідники, як: Л. М. Усаченко, Н. В. Машніцька, В. Ю. Богданович, І. Г. Ігнатченко та ін. Однак
вивчення особливостей здійснення методів адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів залишились поза увагою науковців. Метою
даної роботи є з’ясування поняття та змісту адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних
наркотичних засобів.
Виклад основного матеріалу. Визначення терміну «метод адміністрування протидії незаконного
обігу синтетичних наркотичних засобів» чинне законодавство не містить. У філософському словнику
метод (від грец. methods – буквально «шлях до чого-небудь») у самому загальному значенні – спосіб
досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність [1, с. 258].
Серед науковців немає єдиної точки зору на термін «метод». Так, Д. М. Бахрах зазначає, що метод
– це спосіб, засіб, прийом досягнення певної мети,
виконання поставлених завдань. Методи діяльності
є засобами здійснення цілей, методи управління –
засобами, способами, прийомами цілеспрямованого
впливу на керовану соціальну систему. Поняття методу перш за все пов'язане з діяльністю, з процесом.
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Однак не з будь-якою діяльністю, а з цілеспрямованою. Така діяльність виступає як сукупність прийомів, способів досягнення бажаного результату [2, с.
74-75]. О. Д. Єршов вважає, що метод – це сукупність
прийомів і способів впливу на керований об’єкт для
досягнення поставлених організацією цілей [3, с.
85]. Отже, метод у науковій літературі визначається
як спосіб, прийом, досягнення поставленої мети.
Щодо розуміння методу державному управління в юридичній літературі. Так, В. Б. Авер’янов під
методом державного управління розуміє певні способи практичного здійснення органами виконавчої
влади та іншими суб’єктами державного управління
владно-організаційного впливу на керовані об’єкти,
що відповідають характеру й обсягу наданих цим
суб'єктам функцій та повноважень (компетенції),
а також особливостям керованих об'єктів [4, с. 89].
Д. М. Овсяненко вважає, що − це спосіб реалізації
його функцій, засіб впливу органу виконавчої влади на об’єкти управління [5, с. 65]. С. М. Алфьоров
розуміє під такими методами засоби практичної реалізації завдань та функцій виконавчої діяльності
органів управління, або інакше – спосіб здійснення
управлінських функцій, впливу суб’єкта управління
на об’єкт (колектив, групу осіб чи одну особу) [6, с.
72]. С. Г. Стеценко зазначає, що − це способи і засоби
впливу органів державного управління чи посадових
осіб на керовані об’єкти [7, с. 175]. В. Я. Малиновський зауважує, що метод державного управління – це спосіб практичної реалізації управлінських
функцій шляхом організаційно-розпорядчого впливу
суб'єкта управління на поведінку і суспільну діяльність керованого об'єкта з метою досягнення поставлених управлінських цілей [8, с. 167]. Ю. П. Битяк
визначає метод державного управління як науково
обґрунтовані, дозволені законом способи впливу на
керовані в цілях найбільш правильного оперативного рішення управлінських завдань та досягнення
максимальної ефективності управління [9, с. 157].
Отже, більшість дослідників вважають, що методи
управління – це способи, прийоми, шляхи досягнення цілей, вирішення завдань та здійснення його
функцій і повноважень. На нашу думку, під методами адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів слід розуміти спосіб,
засіб вивчення, дослідження конкретних явищ, що
застосовуються при здійсненні функцій відповідними суб’єктами адміністрування в цій сфері.
Стосовно поглядів науковців на класифікацію
методів державного управління. Так, Г. В. Атаманчук класифікує методи державного управління за
аспектами впливу на інтереси та мотиви поведінки
людини і відповідно за змістом на такі: моральноетичні (засоби виховання, роз’яснення і популяризацію цілей та змісту управління, засоби морального
заохочення та стягнення, врахування особливостей
характеру та орієнтації людини та ін.), соціальнополітичні (поліпшення умов праці, побуту, дозвілля
людей, надання їм соціальних послуг, залучення їх
до процесу владних відносин, розвиток суспільної
та політичної активності), економічні (можливість

придбання та розширення особистої власності, свобода підприємництва, матеріальні стимули, характер
і рівень оплати праці та ін.) й адміністративні (містять способи, прийоми, дії прямого і обов’язкового
визначення поведінки і діяльності людей з боку відповідних управляючих компонентів держави) [10, с.
98]. Л. В. Коваль поділяє методи на як адміністративні (позаекономічні) та економічні [11, с. 136]. Д. В.
Карамишев розрізняє наступні методи державного
управління: правові, політичні, економічні, організаційні, соціально-психологічні, статистико-математичні, графічні, спеціальні [12, с. 69]. С. Г. Стеценко
залежно від міри використання владних повноважень поділяє на: 1) переконання; 2) заохочення; 3)
примус. Залежно від характеру впливу суб’єкта на
об’єкт управління на: а) прямого впливу (адміністративні) та б) непрямого впливу (економічні) [7, с.
176]. С. В. Ківалов, Л. Р. Біла вказують на такі методи
державного управління як переконання, заохочення,
примус, прямий і непрямий вплив, контроль, нагляд,
регулювання та керівництво та ін. [13, с. 60]. Отже,
залежно від характеру впливу суб’єкта на об’єкт адміністрування у сфері обігу наркотиків можна віднести прямі та непрямі методи тощо.
Для розкриття сутності методів адміністрування
протидії незаконного обігу наркотичних засобів необхідно провести характеристику законодавства, що
регламентує такий обіг. Зауважимо, що практично
всі методи можна знайти і шляхом формально-логічного аналізу чинного законодавства України. Так, у
Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 р. №
60/95–ВР встановлено повноваження органів виконавчої влади, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів. Цим
Законом визначено такі основні методи адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: 1) реєстрація операцій з наркотичними засобами (ст. 34); 2) ліцензування відповідних
видів діяльності з обігу наркотичних засобів (ст. 7);
3) стандартизація − вимоги до упаковки та маркування наркотичних засобів (ст. 18); 4) контроль за обігом
наркотичних засобів (ст. 6) тощо[14].
Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15
лютого 1995 р. № 62/95–ВР, у якому з урахуванням
міжнародних зобов’язань визначено систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу
наркотичних засобів та зловживання ними, а також
визначено права і обов’язки юридичних осіб і громадян у зв’язку із застосуванням цього Закону [15].
Виходячи із змісту даного Закону методи адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних
наркотичних засобів можна поділити на два види:
1) протидію незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів; 2) протидію незаконного вживанню
синтетичних наркотичних засобів тощо.
Адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів виражається методами як контрольована поставка (ст. 4) оперативна
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закупка (ст. 5), зупинення та припинення діяльності
закладів масового перебування громадян, у яких виявлені факти вживання чи збуту наркотичних засобів (ст. 9), здійснення адміністративного нагляду за
особами, звільненими з місць позбавлення волі (ст.
11) тощо. Адміністрування протидії незаконного
вживанню синтетичних наркотичних засобів виражається методами як виявлення осіб, які незаконно
вживають наркотичні засоби (ст. 12), добровільне
лікування осіб, хворих на наркоманію (ст. 14), примусове лікування осіб, хворих на наркоманію (ст.
16), обмеження прав особи, хворої на наркоманію,
на період примусового лікування (ст. 21) [15] тощо.
Указом Президента України від 13 квітня 2011 р.,
№ 457/2011 р. «Питання Державної служби України
з контролю за наркотиками» (далі – ДСКН України)
[16]. У Положенні ДСКН України визначено такі
основні методи адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів, психотропних речовин: а) експертиза, пов’язана з наркотичними засобами (п. 20 п. 4); б) моніторинг стану
справ у сфері протидії наркозлочинності (п. 7 п. 4);
в) розгляд звернень громадян з питань, що належать
до сфери управління ДСКН України (п. 5 п. 5) тощо.
Розглянемо прямі методи у сфері адміністрування
протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів. Так, до прямих методів адміністрування
протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів можна віднести ті загальні методи, які
застосовуються у державному управлінні – переконання, заохочення та примус.
Вкажімо, що переконання – метод державного управління, що полягає в застосуванні способів
впливу на свідомість і поведінку людей і проявляється у використанні роз’яснювальних і виховних
заходів із метою дотримання вимог чинного законодавства [7, с. 97]. В. Б. Авер’янов зазначає, що переконання охоплює основну групу методів діяльності
держави, яка має проводити систематичну роботу з
формування суспільної свідомості, переконання населення в обґрунтованості й необхідності встановлених державою правил і здійснюваних нею заходів.
Роз’яснення завдань держави, проектів законів, намічених заходів тощо необхідне тому, що вони виражають інтереси більшості громадян. Переконання
виступає як засіб і профілактики правопорушень, і
зміцнення державної дисципліни [4, с. 79].
Отже, правильне застосування переконання в
процесі здійснення адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів забезпечує найбільшу ефективність управлінської діяльності, її максимальну ефективність, раціональне
функціонування всіх адміністративно-правових інститутів, непохитність правових норм у сфері адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних
наркотичних засобів. Серед методів переконання –
роз’яснення, навчання, обґрунтування, заохочення..»
[17, с. 79].
Отже, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що основними способами переконання
у сфері адміністрування протидії незаконного обігу

синтетичних наркотичних засобів є: 1) роз’яснення
завдань й функцій адміністрування; 2) виховання; 3)
навчання; 4) пропаганда дотримання вимог чинного
антинаркотичного законодавства та правомірної поведінки в цілому; 6) переймання передового досвіду з питань протидії незаконного обігу; 7) правове
пропагування, пояснення сутності законів, правової
наркополітики держави; 8) постійне інформування
населення про стан справ у цій сфері; 9) стимулювання ініціативи громадськості у справі надання державним органам допомоги у сфері адміністрування
протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів; 9) проведення профілактичних заходів
щодо недопущення правопорушень тощо.
Серед методів адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотиків особливу
увагу привертає увагу метод заохочення. Так, В. Б.
Авер’янов наголошує, що заохочення – це публічне
визнання заслуг юридичної і фізичної особи у виконанні адміністративно-правових або громадських
обов’язків [4, с. 87]. С. В. Ківалов дещо по-іншому
розглядає зміст заохочення і вказує, що заохочення
– це такий спосіб впливу, який через інтереси свідомість направляє волю людей на здійснення корисних
з погляду суб’єкта публічного адміністрування дій
[13, с. 156].
Таким чином, в науковій літературі склалося два
підходу до розуміння змісту заохочення одні пропонують вважати заохоченням лише той засіб державного схвалення, за який встановлюється, а потім
застосовується за заслуги відзнаки. Інші вчені погляди, яких ми підтримуємо, відносять заохочення
до методів адміністрування та відносять заохочення
до однієї видової групи з переконанням і примусом.
Основними заходами заохочення адміністрування
протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів є подяка, грошова премія, подарунок,
цінний подарунок, дострокове присвоєння класного
чину або підвищення в класному чині або звання для
працівників правоохоронних органів тощо.
Отже, заохочення в сфері адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних
засобів – це такі засоби впливу, за допомогою яких,
через інтереси та свідомість волі працівників органів
адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотиків сумлінно, якісно та добросовісно
виконуються ними покладені на них обов’язки. Заохочення в досліджуваній сфері виражається у додаткових матеріальних або моральних благах, які
надаються внаслідок суспільної позитивної оцінки
діяльності працівника в сфері адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних
засобів заохочення спрямовані на стимулювання позитивної поведінки працівника органу адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотиків на сумлінне виконання ним своїх службових
обов’язків.
Стосовно примусу, то слід погодитись з думкою А.
Т. Комзюка, що державний примус – це метод впливу
держави на свідомість і поведінку осіб, що допускають протиправні вчинки. Цей інститут виявляється
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у застосуванні встановлених правовими нормами
заходів впливу морального, майнового, фізичного та
іншого характеру, які мають на меті попередження
правопорушень, покарання та виховання правопорушників і застосовуються незалежно від волі та бажання правозобов’язаних суб’єктів. [18, с.30-31].
До державного примусу відносять адміністративний примус. На, нашу думку, адміністративний примус в сфері адміністрування протидії незаконного
обігу синтетичних наркотиків – це застосування органами державної влади та їх посадовими особами,
а у випадках, зазначених у законі, судами (суддями)
або представниками громадськості, передбачених
адміністративно-правовими нормами заходів впливу морального, майнового, особистісного та іншого
характеру з метою запобігання і припинення правопорушень, притягнення винних до відповідальності.
Заходи адміністративного примусу науковці розділяють на декілька груп. Д. О. Штанько всю сукупність заходів адміністративного примусу, які
використовуються для протидії незаконному обігу
наркотичних засобів серед молоді, пропонує поділити на чотири групи: 1) заходи адміністративного
попередження; 2) заходи адміністративного припинення; 3) заходи адміністративного стягнення; 4) заходи адміністративно-процесуального забезпечення
[19, с. 9]. М. П. Легецький доказує існування трьох
самостійних груп заходів адміністративного примусу, що можуть застосовуватись до неповнолітніх за
правопорушення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а саме: а) заходи адміністративного
попередження; б) запобіжні адміністративні заходи;
в) заходи відповідальності за порушення нормативно-правових положень [20, с. 18]. А. А. Корнєв адміністративно-правові засоби боротьби в сфері незаконного обігу наркотиків поділяє на наступні чотири
групи засобів примусового характеру: 1) адміністративно-правові засоби попередження незаконного
розповсюдження, споживання наркотичних засобів

і виникаючих у зв’язку з цим соціально небезпечних наслідків (відвідування за місцем проживання
або виклик в міліцію, огляд багажу і ручної поклажі, митний огляд та ін.); 2) адміністративно-правові засоби припинення незаконного розповсюдження
та вживання наркотичних засобів (відсторонення від
керування транспортним засобом, направлення до
лікувального закладу, вилучення); 3) засоби адміністративно-процесуального забезпечення, що застосовуються в боротьбі з наркоманією (доставляння,
вилучення, медичний огляд та ін.); 4) адміністративні стягнення, які застосовуються у зв’язку з правопорушеннями, пов’язаними з наркотичними засобами
(штраф, виправні роботи тощо) [21, с. 21]. На, нашу
думку, у сфері адміністрування протидії незаконного
обігу синтетичних наркотичних засобів заходи адміністративного примусу можна поділити на групи: а)
заходи адміністративного попередження; б) заходи
адміністративного припинення; в) заходи адміністративного стягнення; г) заходи адміністративнопроцесуального забезпечення.
Висновок. У сфері адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів,
в основному, застосовуються прямі методи ( переконання, заохочення та примус) тому, що вони закріплені нормативно і мають на меті управлінські
дії уповноважених органів (посадових осіб) адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних
наркотиків. Разом з тим, і непрямі методи у сфері
адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів можуть також бути
використані. Це стосується, наприклад, обміну інформацією, використання інформаційних ресурсів,
обліку тощо. Запропоновано умовно виділити два
види методів адміністрування протидії незаконного
обігу синтетичних наркотичних засобів: 1) протидію
незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів; 2) протидію незаконного вживанню синтетичних наркотичних засобів.
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ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
EU POLICY IN THE FIELD OF CONSUMER PROTECTION
Приступлюк В.Л.,
здобувач
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Стаття присвячена висвітленню особливостей програми дій Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів.Також, розглянуто методи підвищення якості правотворчої та правозастосовної діяльності ЄС в сфері захисту
прав споживачів.Програми, які прийняті Європейською Комісією стали першими документами ЄС, в яких захист
прав споживачів визначалась як окрема сфера компетенції ЄС. Проведення аналізу програм в їх історичній еволюції буде найбільш повно розкривати суть реалізації компетенції ЄС у сфері захисту прав споживачів.
Ключові слова: Європейський Союз, політика, програма дій, споживач, ринок.
Статья посвящена рассмотрению особенностей программы действий Европейского Союза в сфере защиты
прав потребителей. Также, рассмотрены методы повышения качества правотворческой и правоприменительной деятельности ЕС в сфере защиты прав потребителей. Программы, принятые Европейской Комиссией стали
первыми документами ЕС, в которых защита прав потребителей определялась как отдельная сфера компетенции
ЕС. Проведение анализа программ в их исторической эволюции будет наиболее полно раскрывать суть реализации компетенции ЕС в сфере защиты прав потребителей.
Ключевые слова: Европейский Союз, политика, программа действий, потребитель, рынок.
The article is devoted to the highlighting of peculiarities of EU program actions in the sphere of consumer protection,
as well as to consider the methods of improving the quality of law-making and law-enforcement activities EU in the field of
protection of consumer rights. The programs adopted by European Commission became the first documents of EU which
defined protection of consumer right sass a separate sphere of EU responsibility. Carry in gout of program analysis in the
irhistoric evoluti on will discover the essence of EU responsibility in the sphere of protection of consumer rights.
Key words: European Union, policy, program of actions, consumer, market.

З метою підвищення якості своєї правотворчоїта
правозастосовної діяльності ЄС, як і сучасні держави використовує метод дії довгострокового і середньострокового програмування. У ряді випадків розроблення програм прямо передбачено установчими
документами ЄС, наприклад у сфері науково-технічної політики (стаття 180 ДФЄС). В цілому згідно з
Договором про функціонування Європейського Союзу управління програмами віднесено до повноважень Європейської Комісії (стаття 17 ДФЄС).
У сфері захисту прав споживачів розробка спеціальних (коротко-, середньо– або довгострокових)
програм прямо не передбачена установчими документами. Тим не менш, Європейська комісія зробила

вибір на користь розробки програм і в цій сфері суспільних відносин. Причому програмування спочатку
здійснювалося на короткостроковій основі (майже
всі програми приймалися на 3-4 роки), а далі набуло
середньостроковий характер (остання програма була
прийнята на 7 років).
В останні роки в науковій літературі багато приділяється уваги аналізу та механізмівзастосування
механізмів політики Європейського Союзу для реалізації адаптації норм європейського права в законодавство України, зокрема це спостерігається в
працях: Т. Дудаш, В. Туманов, М. Буроменський, М.
Бирюкова, А. Капустіна, С. Кашкіна, Ю. Юмашева,
Г. Дейвиса, Х. Миклитцата ін.
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Основними джерелами даного дослідження становлять різні джерела міжнародного та європейського права: універсальні та регіональні міжнародні
договори, в тому числі установчі договори Європейського Союзу, Хартія Європейського Союзу про
основні права, законодавчі акти та інші джерела вторинного права Європейського Союзу, що видаються
на базі установчих договорів ЄС, судова практика
Суду Європейського Союзу, а також історичні документи (колишні редакції установчих договорів ЄС,
що раніше діяли законодавчі акти ЄС та ін.).
Метою статті є проведення всебічного дослідження організаційно-правових механізмів розробки та застосування законодавства та інших актів ЄС
у сфері захисту прав споживачів, включаючи механізми координації співробітництва держав-членів,
що діють на європейському рівні.
Інститути, органи та установи ЄС реалізують свою
компетенцію, керуючись стратегіями, планами дій і
програмами, що видаються Європейською комісією.
Відзначимо, що перші попередні програми засновувалися за допомогою резолюцій Ради, надалі Європейська комісія стала самостійно приймати програми дій у сфері захисту прав споживачів.
Програми дій не є законодавчими актами, але
мають велике значення для планування діяльності
ЄС в галузі захисту прав споживачів, так як є способом аналізу діяльності, а такожсвого роду підбиттям
проміжних підсумків діяльності ЄС в галузі захисту
прав споживачів. Програми є свого роду закріпленням цілей і мають вплив на формування політики ЄС
у сфері захисту споживачів.
Програми, які прийняті Європейською Комісією
стали першими документами ЄС, в яких захист прав
споживачів визначалась як окрема сфера компетенції
ЄС. Проведення аналізу програм в їх історичній еволюції буде найбільш повно розкривати суть реалізації компетенції ЄС у сфері захисту прав споживачів.
Перша програма – програма 1975 року була розроблена Європейською Комісією і прийнята резолюцією Ради [1, с. 1], закладала положення щодо
реалізації компетенції ЄС у сфері захисту прав споживачів і встановлювала в якості обов'язків Товариства, координацію дій щодо захисту здоров’я та безпеки споживачів, а також щодо захисту економічних
інтересів споживачів.
Координація дій передбачає крім зближення законодавств, яке на момент прийняття попередньої
програми 1975 року вже здійснювалося, розробку
пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту
прав споживачів.
Попередня програма 1975 року заклала 5 основних
напрямків розвитку компетенції Європейського Союзу
в галузі захисту прав споживачів. До них належать:
1. Ефективний захист здоров'я та забезпечення
безпеки споживачів.
2. Ефективний захист економічних інтересів споживачів.
3. Застосування належних засобів правового регулювання для надання порад, допомоги і компенсацій споживачам.

4. Інформація та освіта для споживачів.
5. Консультаційні заходи за участю споживачів
при прийнятті рішень, які зачіпають їх інтереси.
Програма 1975 року відкрила перед Європейською Комісією нову перспективу реалізації повноважень, а саме сферу захисту прав споживачів.
Друга попередня програма була прийнята резолюцією Ради в 1981 році і розвивала положення першої попередньої програми 1975 року. У ній йшлося
про те, що попередня програма 1975 року була першим кроком ЄС у розвитку політики захисту прав
споживачів,а також для вироблення умов для більш
ефективної взаємодії з представниками споживачів і
підприємців [2, с. 1-12].
Необхідно відзначити, що в даній програмі Європейська Комісія заклала ідею, що стала основою для
сучасної статті 12 ДЄС:
«Як правило, Європейська комісія прагне враховувати інтереси споживачів, при розробці будь-якої
політики, що впливає на споживачів, зокрема, щодо
сільського господарства, конкуренції та промислової
політики» [3, с. 1-12].
Відзначимо, що дані програми стали першими
актами Європейських співтовариств загального характеру відносно сфери захисту прав споживачів.
Інші акти, які приймалися до 1985 року мали відношення тільки до окремих категорій продукції та
послуг.
У 1989 році Рада прийняла Резолюцію, відповідно до якої Рада закликає Комісію Європейських співтовариств, враховуючи пріоритети для відновлення
політики захисту прав споживачів та інтересів споживачів, прийняти трьохрічний план дій щодо політики захисту прав споживачів [4, с. 1-3].
Основними напрямками діяльності щодо захисту прав споживачів, які були позначені в Першому
трьохрічному плані дій 1990 року, були наступні:
1. Представництво споживачів.
2. Споживча інформація.
3. Безпека споживачів.
4. Угоди за участю споживачів.
Відповідні напрями діяльності були визначені як
основні для збільшення ступеню довіри і впевненості споживачів у придбаних ними на Спільному ринку
продукцію та послуги.
Наступну за Першим трьохрічним планом Другий трьохрічний план дій на період 1992–1995 років
носив підзаголовок «Ставимо Загальний ринок на
службу європейським споживачам». План дійдекларував необхідність загострити свою увагу на ключових проблемах, що заважали заручитися підтримкою
споживачів при побудові Спільного ринку.
Очевидно, що до кінця 1992 року процес формування спільного ринку не був закінчений. Європейська Комісія, як пише С. Везерил, «Сама зізнається
в тому, що «внутрішній ринок ніколи не буде завершений» [5, с. 24].
У 1994 році розвиток всесвітніх комп'ютерних
мереж досягло рівня домашнього використання і зародилася електронна комерція: багато товарів і послуг стали пропонуватися споживачам за допомогою
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засобів віддаленого зв'язку. Третій трьохрічний План
дій охоплював період 1996–1998 роки і серед іншого
містив тезу про необхідність досягнення взаєморозуміння на національному та наднаціональному рівнях в питаннях внутрішнього ринку.
Даний план дій підтвердив важливість забезпечення переваг внутрішнього ринку, проте його основним посилом стала необхідність рухатися далі від
досягнень 1992 року, в якому завершився первісний
етап побудови внутрішнього ринку. У плані стверджувалося, що ст. 129 Договору про ЄЕС (нині 169
ДФЄС, присвячена захисту прав споживачів) охоплює широке коло суспільних відносин, регульованих Співтовариством, а не тільки ті з них, які стосуються Внутрішнього ринку і місця споживачів в його
функціонуванні.
Увага в Плані дій 1996–1998 років приділено
окремим категоріям послуг, які в світлі розвитку
електронної комерції, стають доступними за допомогою дистанційної покупки: «Технологічні зміни
виробляють революцію в маркетингу і способах
продажів. Це матиме істотний вплив на маркетинг
та продажу послуг. Подорожі, розваги та фінансові
послуги будуть в зростаючому кількості продаватися
через поштові служби, телефонний зв’язок або нові
медіа-засоби» [5].
Наступні документи, що видаються Європейською комісією в рамках політики захисту споживачів – План дій 1999–2001рр., звіт про виконану
роботу за Планом дій за 1999–2001 роки, Загальна
рамкове рішення про дії у відношенні політики захисту споживачів 1999–2003 років, робили акцент
на ті переваги, які споживач повинен отримувати
від Внутрішнього ринку. У всіх представлених документах Європейська комісія розвиває ідеї більш
широкого правового регулювання політики захисту
споживачів і нетерпимість до однобокого застосування тих правил, які були розроблені раніше і мали
відношення здебільшого до захисту прав споживачів
в контексті Внутрішнього ринку.
Європейська комісія починає сприймати захист
прав споживачів не тільки як частину внутрішнього
ринку, але і як самостійну політику, яку необхідно не
просто приводити у відповідність з внутрішнім ринком, а й розвивати зближення законодавств і координацію співпраці самостійно в рамках реалій споживчих потреб і проблем.

Початком нового етапу стає прийняття Стратегії
споживчої політики 2002–2006 років [6, с. 1-2].
Європейська Комісія в своїх заявах щодо захисту прав споживачів звертає увагу на необхідність
такого правового регулювання, яке реально діє, а не
тільки закріплено на папері. У повідомленні Європейської Комісії від травня 2003 р. «Стратегія розвитку внутрішнього ринку: пріоритети 2003–2006 рр.»
[7] йдеться і про політику захисту прав споживачів,
в контексті того, що: «Вільне пересування товарів (і
послуг) на внутрішньому ринку в першу чергу засноване на впевненості . Впевненості представників
бізнесу, в тому, що вони можуть продавати свої продукти у відкритому та передбачуваному правовому
полі. Впевненості держав-членів ЄС у тому, що норми права поважають і підлягають виконанню на всій
території ЄС, а в разі їх недотриманнякомпетентні
органи ЄС адекватно відреагують на порушення. І,
звичайно ж, впевненості споживачів у своїх правах і
в тому, що продукти, які вони купують, безпечні для
них і навколишнього середовища».
Наступною програмою дій, яка була прийнятою
на сучасному етапі розвитку координації співробітництва держав-членів ЄС у галузі захисту прав споживачів є Стратегія споживчої політики 2007–2013.
Відзначимо, що стратегії, прийняті Європейською
Комісією в галузі захисту прав споживачів на сучасному етапі, вже є довгостроковими і охоплює період
вже не 3-4 роки, а 7 років.
Таким чином, необхідність вдосконалення правового регулювання обумовлює розвиток інструментів
моніторингу, контролю та нагляду за суспільними
відносинами, які вибудовуються в процесі функціонування ринку в інтересах споживачів.
Інститути ЄС також потребують більш глибокому
розумінні поведінки споживачів для розробки більш
досконалого і всеосяжного правового регулювання.
Інструменти моніторингу ринку необхідні для виявлення першорядних результатів, таких як рівень
безпеки ринків, задоволеності сторін взаємин, вартості товарів та основних недоліків правового регулювання, а крім цього для відстеження процесів, побудованих на взаємозв’язку правового регулювання
Внутрішнього і національних режимів захисту прав
споживачів у державах-членах ЄС з точки зору ефективності взаємодії наднаціонального та національного режимів.
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РЕЖИМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР
ПОДАТКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ
MODES OF JUDICIAL PROCEDURES OF TAX REGISTRATION
AND ACCOUNT OF PAYERS
Сарана С.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри управління,
адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Національного університету державної податкової служби України
У статті розглянуто процедури податкової реєстрації та податкового обліку в якості складових процесуальнопроцедурного податкового режиму. Запропоноване авторське бачення співвідношення податкової реєстрації та
податкового обліку, місця цих процедур у процесуальних податкових режимах та їх внутрішнього складу.
Ключові слова: податковий режим, процесуально-процедурний податковий режим, процесуальний режим податкової реєстрації, процесуальний режим податкового обліку.
В статье рассмотрены процедуры налоговой регистрации и налогового учета в качестве составляющих процессуально-процедурного налогового режима. Предложено авторское видение соотношения налоговой регистрации и
налогового учета, места этих процедур в процессуальных налоговых режимах и их внутреннего состава.
Ключевые слова: налоговый режим, процессуально-процедурный налоговый режим, процессуальный режим
налоговой регистрации, процессуальный режим налогового учета.
In the article procedures of tax registration and fiscal accounting are considered in quality constituents judicially
procedural tax mode. Author vision of correlation of tax registration and fiscal accounting, place of these procedures, is
offered in the judicial tax modes and them internal composition.
Key words: tax mode, judicially-procedural tax mode, judicial mode of tax registration, judicial mode of the fiscal
accounting.

Постановка проблеми. Податкова реєстрація
та облік платників податків є важливою складовою
діяльності податкових органів та невід’ємним елементом механізму оподаткування. Адже без них
неможливо не лише визначити наявність платників
та забезпечити ними сплату податків, зборів, платежів, а і відслідкувати відповідні зміни у їх статусі,
об’єктах оподаткування, що їм належать, та визначити суми податкових зобов’язань, які платники
зобов’язані сплатити до бюджетів усіх рівнів.
Разом з цим ці складові включають в себе визначенні законодавством процедури, що носять або
загальний характер, або стосуються конкретних податкових платежів. Кожна з процедур має власний
режим, що визначає вимоги до її виконання, які загалом мають об’єднуватися у режими податкової
реєстрації та податкового обліку, що виступають
складовою частиною процесуально-процедурного
податкового режиму в цілому та загального процесуально-процедурного податкового режиму зокрема.
Стан дослідження. Питань правого регулювання податкової реєстрації та податкового обліку
торкалися у своїх працях цілий ряд вчених, проте
такий їх аспект, як режим цих процедур у контексті
податкового процесу, розглядали лише такі науковці, як Ю.В. Боднарук,, Л.М. Касьяненко, І.Є. Криницький, М.П. Кучерявенко, О.М. Мінаєва та деякі
інші. Проте на сьогодні комплексне дослідження
цього питання проводилося лише І.Є. Криницьким
у контексті процесуального режиму загалом і на
основі ще попередньої законодавчої бази з питань

оподаткування, яка діяла до прийняття Податкового
кодексу України.
Враховуючи вказане, режими процедур податкового обліку та податкової реєстрації потребують додаткового дослідження з урахуванням сучасних законодавчих реалій та досягнень податкової науки. А
метою статті є аналіз наукових праць та норм податкового законодавства на предмет визначення режиму
процедур податкового обліку та податкової реєстрації з огляду на сучасні правові реалії регулювання
процесуальних податкових правовідносин.
Виклад основного матеріалу. Податкова реєстрація та податковий облік є законодавчо закріпленими обов’язками платника податку, які він повинен
здійснювати з урахуванням встановлених вимог. При
цьому виникає цілком закономірне питання про співвідношення обліку та реєстрації між собою, що безпосередньо впливає і на режими цих процесуальних
податкових процедур.
Так, платник податку відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПК України) наділений цілим рядом податкових обов’язків, які конкретизовані у ст. 16 цього кодифікованого законодавчого
акту [1]. Податковий обов’язок охоплює сукупність
безумовних та односторонніх обов’язків платників
податків, які формуються шляхом об’єднання владних велінь держави й регулюються імперативними
методами [2, c. 376]. Загалом, податковим є обов’язок
платників податків, який становить сукупність видових обов’язків з податкового обліку, сплати податків
і зборів, податкової звітності і реалізується через
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безумовне виконання ними державних владних приписів [3, c. 26].
Подібно до вказаного характеризує податковий
обов’язок і А.О. Храбров, який зазначає, що ним є
передбачений спеціальними законами обов’язок
платників податків з дотримання відповідного законодавства, що передбачає ведення податкового
обліку, сплату та звітність [4, c. 16]. Статтею 36 ПК
України закріплюється, що податковий обов’язок у
широкому значенні включає: 1) обов’язок з ведення
податкового обліку; 2) обов’язок щодо сплати податків і зборів; 3) обов’язок з податкової звітності [5, c.
87]. До груп обов’язків платників податків, відповідно до ст. 16 ПК України, належить і такий обов’язок,
як стати на облік у контролюючих органах в порядку,
встановленому законодавством України [1].
Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих
фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи.
У той же час у податковому законодавстві не розкривається поняття податкової реєстрації, яке проте
використовуються доволі часто. Так пунктом 63.3
ст. 63 ПК України передбачається, що з метою проведення податкового контролю платники податків
підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних
осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб,
місцем проживання особи (основне місце обліку), а
також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне
місце обліку) [1]. Як з цього приводу вказує М.М.
Чинчин, при реалізації обов’язку з податкового обліку платниками органи державної податкової служби:
а) виконують свій обов’язок із реєстрації та ведення
обліку платників податків, формують і ведуть Державний реєстр фізичних осіб – платників податків,
Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб та інші реєстри; б) здійснюють облік
об’єктів оподаткування шляхом самостійного визначення грошового зобов’язання платника податків
контролюючим органом через причини, не пов’язані
з порушеннями податкового законодавства (наприклад, обчислення суми земельного податку для
платників – фізичних осіб здійснюється органами
державної податкової служби, які подають платникові податкове повідомлення-рішення про внесення
податку) [6, c. 27].
Згідно з пунктом 63.5 ст. 65 ПК України всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються
у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків у порядку, визначеному
Податковим кодексом. У той же час фізичні особи –
підприємці та особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю

на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом. Отже, реєстрація передбачає внесення відомостей про платників
до відповідних реєстрів, в той час як облік загалом
охоплює ряд питань облікових елементів, а не лише
фіксацію наявності платника (реєстрацію) як таку.
Як зазначає з приводу розмежування обліку та реєстрації І.Є Криницький, що здійснюючи спробу їх
виділення, очевидно, слід відштовхуватися від відмінності цілей і завдань, що стоять перед реєстрацією та
обліком. Важливо також виявити специфічні якості,
властиві цим податково-процесуальним провадженням. Він також вважає, що для виділення критеріїв
розмежування реєстрації та обліку слід звернутися до
проблеми їх співвідношення [7, c. 109]. Так, можна
виділити кілька позицій з цього питання: 1) реєстрація є складовою податкового обліку; 2) облік є складовою податкової реєстрації; 3) податковий облік та
податкова реєстрація є тотожними поняттями.
Враховуючи вказане, слід визначити ціль податкової реєстрації, що полягає у закріпленні статусу
особи як платника податків на основі проведення
реєстраційної процедури, в той час як облік охоплює
більш широке коло питань. Облік можна розглядати
у двох аспектах: у широкому і вузькому. Розгорнуте
значення податкового обліку охоплює процес фіксації майна платника податків, вчинених ним господарських операцій та їх результатів. Податковий облік у
широкому значенні означає практично будь-який облік, що здійснюється (у тому числі статистичний і
бухгалтерський облік) з метою оподаткування. У цих
умовах бухгалтерський облік використовується для
обчислення суми податку і реалізує обліково-фінансову й обліково-податкову функції. Вузьке значення
податкового обліку припускає використання спеціалізованої облікової системи, яка застосовується
винятково з метою оподаткування, для визначення
суми податку або збору [8, с. 9]. Відповідно, податкова реєстрація виступає основою для подальшого обліку платника, а сам облік охоплює цілий ряд інших
питань, пов’язаних з оподаткуванням, які, проте, неможливі без податкової реєстрації.
І.Є Криницький з приводу співвідношення податкового обліку та податкової реєстрації вказує, що
вони є незалежними, самостійними податково-процесуальними провадженнями, а основне призначення реєстрації – юридичне підтвердження, визнання
державою специфічного правового стану суб’єкта
або об’єкта (предмета) оподаткування. При цьому,
на його думку, податкова реєстрація є винятковим
підтвердженням (єдиним доказом) наявності цього
особливого правового стану. З приводу обліку, то, як
відмічає І.Є Криницький, він спрямований не тільки на узагальнення отриманих при реєстрації даних,
створення та забезпечення належного функціонування інформаційної бази, внесення до неї необхідних
змін та доповнень, але й охоплює процес фіксації
вчинення платником податкових платежів господарських операцій і їх результатів [7, c. 110–111].
Погоджуючись з І.Є Криницьким з приводу того,
що процедури обліку та реєстрації, є відмінними,
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хоча і взаємно пов’язаними, слід зазначити, що реєстрація перш за все спрямована на фіксацію наявності платника як такого, а вже потім на основі такої фіксації відбувається надання йому відповідного
правового статусу у вигляді платника податку загалом чи платника конкретного податку, збору, платежу. Так, особа може зареєструватися платником
податків, проте не здійснюючи будь-якої діяльності,
не проводити їх сплати і не приймати жодної участі у податковому процесі, тобто не реалізувати свій
статус. В іншому випадку особа може здійснювати
діяльність, всупереч законодавству, без жодної реєстрації, будучи, фактично, платником, але, у зв’язку
з відсутністю реєстрації, не набуваючи відповідного
статусу.
Далі на основі реєстрації може здійснюватися
податковий облік, у результаті якого визначаються
суми податкових зобов’язань платника, ведуться облікові операції та отримуються дані для подання податкової звітності.
Так, згідно з п. 31 розділу ІІІ Порядку обліку
платників податків і зборів взяття на облік платників податків органами державної податкової служби
здійснюється за принципом організаційної єдності
реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік
платників податків, що забезпечуються органами
державної податкової служби [9]. Також, згідно з п.
1.5. Розділу І цього Порядку стосовно кожного платника податків, взятого на облік в органі державної
податкової служби, формується облікова справа, яка
складається з реєстраційної та звітної частин. Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік
платника податків, та доповнюється документами,
які подаються платником податків або надходять
стосовно платника податків від органів державної
реєстрації, державної статистики, інших державних
органів, у тому числі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, та від установ банків
до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв’язку з його ліквідацією. А звітна частина облікової справи платника
податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов’язаних з
обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності.
У світлі вказаного реєстраційні та облікові процедури слід розглядати окремо, але у тісному
взаємозв’язку між собою. При цьому такі процедури є складними та містять у собі цілий ряд інших
процедур, що спрямовані на реєстрацію та облік
платників залежно від їх специфіки та потреб сплати
ними тих чи інших податкових платежів або звільнення від них. Так, у вузькому розумінні податкове
адміністрування необхідно зводити виключно до адміністрування сплати податку – процедур зі сплати
податків і зборів, оскільки саме на результат їх реалізації і націлений весь податковий механізм у державі
– фактичне надходження коштів від сплати податків

і зборів до бюджетів [6, c. 28]. До цього прив’язані і
процедури реєстрації та обліку, в складі яких виділяються загальні процедури та процедури для окремих
платників. Останніми є платники, які мають статус
відокремленого підрозділу іноземної компанії, діють
відповідно до угод про розподіл продукції, договорів
управління майном та договорів про спільну діяльність тощо. У результаті виникає питання про належність вказаних процедур до загального, особливого
чи спеціального режиму, як це позиціонувалось у
ході попередніх досліджень [10, с. 77; 11, с. 37].
З приводу цього слід зазначити, що якщо процедури реєстрації та обліку стосуються платників загалом і передбачені у загальних положеннях адміністрування, то вони належать до загального режиму.
У той же час процедури, вміщені в окремих податкових платежах (єдиний, фіксований сільськогосподарський податки, податок на додану вартість тощо),
та ті, які стосуються особливостей процесуальнопроцедурних відносин для окремих платників, є відповідно процедурами особливого та спеціального
процесуально-процедурних податкових режимів. До
останніх належать, зокрема, платники, що працюють згідно з угодами про розподіл продукції, неприбуткові підприємства, установи та організації, облік
яких, порівняно із загальним податковим обліком
платників-юридичних осіб, має певні особливості
[12, c. 16], зумовлені їх правовим статусом.
Не можна заперечити того факту, що класифікація видів податково-правових процедур спирається
на родове поняття правової процедури та розрізнення її видів [13, с. 31–32], а системи правових процедур фактично охоплюють усі відносини з моменту
їх виникнення до припинення [14, c. 103]. Це чітко
проглядається у процедурах реєстрації та обліку,
що охоплюють етапи від самої реєстрації з подальшим обліком до її припинення. І всі ці процедури
мають свої особливості, хоча при цьому є взаємно
пов’язаними та підпорядкованими єдиній цілі – забезпечення обліку платників податків.
І кожна з вищевказаних процедур може бути розглянута як окремо, так і в комплексі з іншими, що
дасть можливість створити цілісну картину процесуально-процедурного регулювання реєстрації та обліку платників.
Висновки. Враховуючи вказане, співвідношення
між податковою реєстрацією та податковим обліком
можна визначити у вигляді двох взаємопов’язаних податкових процедур, перша з яких становить основу
для ведення іншої. При цьому облік діє вже на основі
проведеної реєстраційної процедури і він покликаний
не зафіксувати платника податку через реєстрацію, а
визначити платника та обсяги його оподаткування.
Процедури податкових реєстрації та обліку, залежно від свого характеру, призначення та особливостей, можуть належати до загального, спеціального чи особливого процесуально-процедурних
податкових режимів. А самі облік та реєстрація
складаються з цілого ряду окремих процедур, що є
взаємно пов’язаними, хоч і можуть мати відносно
самостійний характер.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ,
ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
CLASSIFICATION OF E-SERVICES GRANTED
BY PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITIES
Тищенкова І.О.,
викладач кафедри загальноправових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Наукова стаття присвячена питанням класифікації електронних послуг. Розглядаються різні підходи щодо класифікації електронних послуг та дається власна класифікація надання цих послуг. Запропоновано таку класифікацію електронних послуг: за видами електронного подання, за сферою діяльності, за суб’єктом видання, за споживачами, за місцем отримання з точки зору клієнта та з точки зору залучення в електронний сервіс.
Ключові слова: послуга, адміністративна послуга, електронна послуга, класифікація електронних послуг.
Научная статья посвящена вопросам классификации электронных услуг. Рассматриваются различные подходы
к классификации электронных услуг и дается собственная классификация предоставления этих услуг. Предлагается следующая классификация электронных услуг: по видам электронного представления, по сфере деятельности,
по субъектам издания, па потребителям, по месту получения с точки зрения клиента и с точки зрения вовлечения
в электронный сервис.
Ключевые слова: услуга, административная услуга, электронная услуга, классификация электронных услуг.
The article deals with the classification of e-services. The author has considered different approaches to classification
of e-services and given proper classification of these services. She has offered the classification of electronic services
after following criteria: type of electronic application, area of activity, entities of issuing, consumers, place of receipt of the
customer’s perspective and in terms of involvement in electronic service.
Key words: services, administrative services, e-services, e-services classification.

Актуальність теми статті. Якісно новий правовий режим регулювання відносин між владними
суб’єктами та громадянами – режим партнерських
відносин, є визначальною ознакою демократичної
країни, що зумовило потребу в комплексному рефор-

муванні управлінських процесів у державі, інститутів українського адміністративного права. Тому класифікація електронних послуг допоможе зрозуміти
сферу діяльності органів публічної адміністрації, що
є безумовно актуальним на сьогоднішній час.
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Науковий доробок тематики статті. Нині, завдяки
науковим працям В.Б. Авер’янова, К.К. Афанасьєва,
Ю.П. Битяка, І.В. Дроздова [2, с. 139], В.М. Гаращука, І.П. Голоснічeнка, С.В. Ківалова, І.Б. Коліушка, А.Т.
Комзюка, О.В. Кузьменко, О.О. Сосновика, Г.М. Писаренко, В.П. Тимощука [3] та інших науковців, досліджено ряд особливостей діяльності органів публічної
влади з надання адміністративних (управлінських) послуг населенню. Але у наукових дослідженнях питання надання електронних послуг майже не вивчались.
Метою статті є висвітлення класифікації електронних послуг в Україні. Для досягнення вищевказаної
мети нами поставлені такі завдання: проаналізувати
види електронних послуг; дати власну класифікацію
надання адміністративних електронних послуг органами публічної адміністрації.
Основний зміст роботи. Пропонуємо таку класифікацію електронних послуг за видами електронного
подання, за сферою діяльності, за суб’єктом видання,
за споживачами, за місцем отримання з точки зору клієнта та з точки зору залучення в електронний сервіз.
1. За видами електронного подання.
Згідно з «Порядком надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» розрізняються
чотири види електронного подання інформаційної
послуги [1]:
– інформування (надання безпосередньо інформації про державні (адміністративні) послуги);

– одностороння взаємодія (забезпечена можливість користувачу отримати електронну форму документа);
– двостороння взаємодія (забезпечена можливість
обробки електронної форми документа, включаючи
ідентифікацію);
– проведення трансакцій (електронна реалізація
можливостей прийняття рішень та їх доставка).
З технологічної точки зору, надання послуг першого і другого виду в наш час повністю вирішені, а
надання послуг третього та четвертого виду (які потребують ідентифікації сторін електронної взаємодії
і пов’язані з використанням електронного цифрового підпису) потребують свого розв’язання.
2. За сферою діяльності електронні послуги поділяються на:
– послуги інформаційного характеру;
– послуги консультаційного характеру;
– послуги з підготовки політичних рішень або законів;
– послуги із взаємодії між установами та організаціями;
– послуги з надання допомоги та сприяння;
– послуги обслуговування державного замовлення;
– послуги з реалізації функцій нагляду та контролю з боку державних відомств.
При цьому реалізація адміністративних послуг в
електронному вигляді має ряд переваг, які відображені у таблиці 1.

Переваги й економія від реалізації електронних послуг [2, с. 67]
Державна послуга за сферами
діяльності
Збір, обробка і надання
загальної та спеціалізованої
інформації
Консультування
Підготовка політичних рішень
або нормативно-правових актів
Взаємодія між відомствами

Загальні процедури обробки
заяв, що надходять до
державних відомств
Процедури надання сприяння
та допомоги
Реалізація процедур закупівель
Реалізація функцій нагляду
та контролю з боку
державних відомств

Таблиця 1

Потенційні переваги й економія
Економія витрат на друк, зберігання та транспортування
паперових документів. Зменшення кількості запитів інформації від громадян і,
як наслідок, – скорочення витрат.
Зменшення кількості робіт, що виконуються повторно, і часу на консультування.
Економія витрат на логістику, скорочення циклу ухвалення рішень.
Поліпшення та прискорення процесів управління інформацією.
Економія витрат на відрядження, логістику, комунікації (факси, телефонні
розмови). Зменшення витрат на діяльність з координації (наради тощо).
Прискорення адміністративних процедур і, як наслідок, –
зменшення навантаження на службовців.
Економія часу на обробку інформації. Прискорення процесів за рахунок усунення
невідповідностей та недоречностей.
Прискорення процесів. Унеможливлення випадків повторного
надання допомоги (шахрайства).
Забезпечення прозорості процедур та ринку, зменшення цін.
Значне зменшення вартості реалізації процесів закупівель.
Унеможливлення дублювання робіт. Прискорення процесів.

У свою чергу сферу діяльності можна розділити
за ступенем новизни діяльності в процесі надання
електронних послуг: на новий вид діяльності, реорганізацію або реінжиніринг існуючих послуг.
3. За суб’єктом видання послуги поділяються
на ті, які надаються ЦОВВ та їх підприємствами,

місцевими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та бізнес-організаціями.
4. За споживачами різняться на послуги для публічних органів влади, громадян та бізнесових організацій:
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– B2B (Business-to-Business, Бізнес-бізнес) передбачає насамперед різні способи електронної взаємодії між бізнесовими організаціями;
– В2С (Business-to-Citizens, Бізнес-громадянин)
характеризується тим, що споживачем послуги є
приватна особа, яка, наприклад, здійснює купівлю
товарів та послуг через Інтернет;
– G2B (Government-to-Business, Уряд-бізнес)
– обслуговування державного замовлення. У G2B
входять всі взаємовідносини між бізнесовими організаціями та державними установами. Наприклад,
інформація про можливі закупки органами влади публікується в Інтернеті, а компанії можуть прийняти
участь у тендері електронним способом. На даний
час цей вид електронних послуг в Україні знаходиться у зародковому стані, але має перспективи розвитку за умови, що органи влади використають свої
можливості для підтримки та розвитку електронної
комерції;
– G2С (Government-to-Citizens, Уряд-громадяни)
– різні види адміністративних послуг в електронному вигляді населенню;
– G2G (Government-to-Government, Уряд-уряд) –
обмін даними через електронні обмінники між урядовими авторами. Це включає в себе внутрішні та
міжвідомчі обміни на національному рівні так само,
як обмін між національними, регіональними та локальними рівнями;
– С2С (Citizens-to-Citizens, Громадянин-громадянин) – електронні аукціони, дошки оголошень і т.і.
5. За місцем отримання з точки зору клієнта поділяються на: державний орган; «єдине вікно»; портал
органу влади.
Перевід адміністративної послуги в електронний
вигляд дозволяє розглядати послуги з різних позицій для клієнта. Найбільш важливим, з точки зору
клієнта, є місце отримання послуги. Оптимальним
варіантом тут є отримання послуги на порталі органу влади, але для впровадження портального підходу доцільно пройти деякі стадії. Перша – це надання
адміністративної послуги у державному органі. Хоча
послуга і переводиться в електронний вигляд, однак
місце її надання не змінюється: громадянин або представник юридичної особи має бути присутній в місці
надання послуги. Навіть при такому способі організації надання послуги відбувається економія часу на
обробку інформації та отриманні відповіді, зазнають
трансформації певні процеси, забезпечується прозорість процедур. Черговою стадією надання послуг
є створення установ, які працюють за принципом
«єдиного вікна», але без використання Інтернету. Всі
необхідні служби та відомства знаходяться в одному
приміщенні, погодження проходять без повторного
звернення громадянина, але при першому зверненні
необхідна його присутність. У нашій державі є певні
кроки організації роботи влади за принципом «єдиного вікна». Наприклад, в оформленні митних вантажів, реєстрації бізнесу, але хоча і спостерігаються
скорочення строків надання послуг фізичним і юридичним особам, оптимізується документообіг, відбувається зменшення фінансових витрат, цей принцип

потребує доопрацювання. Третьою стадією є публікація інформації та інтерактивних форм для отримання послуги на порталі органу державної влади,
можливість завантаження цих форм та їх відправка.
Кардинально змінюється місце зустрічі громадянина
та чиновника, стає можливим здійснення будь-яких
видів платежів, з’являються регіональні портали, які
об’єднують державні послуги та послуги недержавного сектора, стає можливим оформлення фінансових документів, здача звітності, реєстрація підприємств і т.д. Враховуючи те, що перші дві стадії вже
мають місце і більш-менш успішно впроваджуються
у нашій державі, використання двосторонньої інтерактивності для надання адміністративних послуг в
електронному вигляді ще недостатньо використовується, а поодинокі випадки потребують теоретичного аналізу та узагальнення.
6. З точки зору залучення в електронний сервіс –
повністю автоматизовані та автоматизовані частково:
– повністю автоматизовані – послуги, в яких відповідні процеси (прийняття заяв, надання послуги,
оплата, доставка тощо) виконуються в електронній
формі; особистий контакт та участь людини (державних службовців) при наданні таких послуг мінімізовані або зовсім відсутні;
– автоматизовані частково – послуги, в яких частина процесів виконується в електронному вигляді,
а частина – вручну.
Щодо вироблення критеріїв якості електронних
послуг, то тут можуть слугувати критерії, які визначені в Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами влади, «які повинні
слугувати взірцем для адміністративних послуг в
електронному вигляді» [3, с. 18].
Такими критеріями, згідно з Концепцією, є:
– результативність – задоволення потреби фізичної або юридичної особи в адміністративній послузі;
– своєчасність – надання адміністративної послуги в установлений законом строк;
– доступність – фактична можливість фізичних
та юридичних осіб звернутися за адміністративною
послугою;
– зручність – урахування інтересів та потреб
утримувачів послуг у процесі організації надання
адміністративних послуг;
– відкритість – безперешкодне одержання необхідної для отримання адміністративної послуги інформації, яка розміщується на інформаційних стендах в адміністративних органах, на їх веб-сайтах,
друкується в офіційних виданнях та буклетах;
– професійність – належний рівень кваліфікації
працівників адміністративного органу та ін. [4].
Механізми надання адміністративних послуг в
електронному вигляді є різними. Так, П.С. Клімушин виділяє такі механізми впровадження електронних державних послуг: адміністративні, інституціональні, ідентифікаційні, внутрішньоурядові, єдиної
точки доступу, інтеграційні, єдиної архітектури інтегрованих додатків [5, с. 34].
Під адміністративними механізмами впровадження електронних державних послуг автор бачить
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групування їх у відповідних життєвих епізодах та
бізнес-ситуаціях, розглянутих вище. До інституціональних механізмів віднесено механізм розвитку
Інтернет-представництв як інституціональної структури системи електронної взаємодії влади з суспільством. Механізм ідентифікації сторін електронної
взаємодії реалізується на базі впровадження режиму електронного цифрового підпису як засобу для
засвідчення авторства документа, а механізми міжвідомчої взаємодії (внутрішньоурядові) за допомогою систем електронного документообігу. Механізм
єдиної точки доступу означає перехід від взаємодії
«заявник – конкретний орган влади» до ідеології
«заявник – загальний інтерфейс взаємодії з отримання державних послуг». Інтеграційні механізми
спрямовані на вдосконалення системи відомчих інформаційних систем і державних, регіональних і
муніципальних інформаційних ресурсів. І нарешті,
механізм єдиної архітектури інтегрованих додатків
припускає обмежене використання реєстрів для виявлення сервісів, а їхній склад, місце розташування
й інтерфейси повинні бути досить стабільні та визначатися в технічних стандартах [6, с. 4–7].
Отже, «переведення державних послуг в електронний вигляд передбачає не тільки її інформатизацію,
але і реінжиніринг всього процесу її надання» [7, с.
92].
Особливість послуги в електронному вигляді є в
тому, що вона може бути отримана 24 години на добу
7 днів на тиждень. Але це не означає, що інші форми
та канали надання послуг перестають існувати. Традиційні шляхи отримання послуг шляхом особистого звернення, телефоном або поштою існуватимуть і
надалі, постійно вдосконалюючись [8, с. 89].
Ефективність та потенційні переваги впровадження такого виду послуг є очевидними, адже
суттєво зменшується час на обробку інформації,
спрощуються та прискорюються адміністративні
процедури, практично зникає дублювання різних видів робіт, підвищується задоволення громадян тощо.
Однак при впровадженні послуг в електронному

вигляді актуальними залишають проблеми доступу
та цифрової нерівності, проблеми сумісності засобів
електронного цифрового підпису (ЕЦП), відсутність
технічних стандартів, забезпечення захисту інформації при використанні мережі Інтернет, недосконалість нормативно-правової бази, а головне – відсутність політичної волі та адекватного розуміння
вищого керівництва органів державної влади.
Проблеми впровадження адміністративних послуг в електронному вигляді можна розглядати як
на рівні держави, так і на рівні окремих інституцій,
будь то міністерство, адміністрації або фонди. Але
тут не можна не погодитись з А. Даніліним, який
вказує на різницю у швидкості протікання соціально-політичних та технологічних змін і визначає її як
основну проблему використання ІКТ в державному
управлінні [9, с. 8].
Дійсно, переваги при наданні послуг за рахунок
взаємодії з клієнтами за допомогою ІКТ першими
зрозуміли в бізнесі. Для бізнесу основним фактором
для успіху є швидкість та точність збору, обробки та
передачі інформації і можливості ІКТ тут практично
необмежені. Враховуючи те, що користувачами послуг в електронному вигляді є підприємства, установи та організації, домашні господарства та громадяни, то цей вид послуг є багатофункціональним за
своєю суттю і має багатопрофільний напрям.
Впровадження послуг в електронному вигляді
дало змогу бізнесовим організаціям змінити традиційні послуги, відділити їх від виробника, транспортувати їх на відстані та з низькими матеріальними
витратами зберігати на електронних носіях, обмежити особистий контакт з клієнтами.
Вивчення та запозичення досвіду використання
ІКТ для надання послуг в бізнесі для державного
сектору саме не вирішує потребу. Це лише початковий етап, на якому відбувається переосмислення
трансформаційних змін, цілей та функцій держави,
формування власної державної концепції використання та розповсюдження ІКТ, яка відповідає можливостям держави та реаліям сьогодення.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАКОНУ ПРО ХАБАРНИЦТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (UK BRIBERY ACT 2010)
ТА ЗАКОНУ США «ПРО БОРОТЬБУ З ПРАКТИКОЮ КОРУПЦІЇ ЗА КОРДОНОМ»
SOME QUESTIONS OF LAW EXTRATERRITORIALITY BRIBERY
GREAT BRITAIN (UK BRIBERY ACT 2010) AND US LAW
«ON COMBATING CORRUPTION PRACTICES ABROAD»
Тупчієнко Д.Л.,
здобувач кафедри конституційного
та адміністративного права
Національного авіаційного університету
У статті проведено детальний аналіз деяких питань екстериторіальності застосування Закону про хабарництво
Великої Британії. А також питання екстериторіальності застосування Закону США «Про боротьбу з практикою корупції за кордоном». Зроблено ґрунтовні висновки щодо імплементації міжнародного досвіду боротьби з корупцією
у законодавство України.
Ключові слова: корупція, хабарництво, застосування, екстериторіальність, особи-резиденти.
В статье проведен детальный анализ некоторых вопросов экстерриториальности применения Закона о взяточничестве Великобритании. А также вопросы экстерриториальности применения Закона США «О борьбе с практикой коррупции за рубежом». Сделанные основательные выводы относительно имплементации международного
опыта борьбы с коррупцией в законодательство Украины.
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, применение, экстерриториальность, лица-резиденты.
In this paper, a detailed analysis of certain issues of extraterritoriality of the Law on bribery UK. And the issue of
extraterritoriality use of the US «On combating corruption practices abroad». Made solid conclusions on the implementation
of international experience in combating corruption legislation in Ukraine.
Key words: corruption, bribery, application, extraterritoriality, individuals resident.

Актуальність теми. Питання екстериторіального
застосування Закону про хабарництво Великої Британії (UK Bribery Act 2010) [1] та Закону США «Про
боротьбу з практикою корупції за кордоном» [2] є
важливими для будь-якої юридичної та фізичної особи-резидента України, яка має економічний інтерес,
пов’язаний із США або Великою Британією. Українські юридичні та фізичні особи повинні вживати
превентивних заходів уже зараз, якщо вони хочуть
надавати послуги як агенти, консультанти або інші
постачальники послуг для американських або англійських компаній, якщо вони прагнуть створити спільні підприємства з американськими або англійськими
партнерами, якщо вони намагаються позиціонувати
себе в очах американської або англійської сторони як
об’єкти для злиттів або поглинань, якщо вони мають
намір випустити акції на американській або англійській фондовій біржі або іншим чином здійснювати
діяльність у США або Великій Британії.
Слід мати на увазі, що, по-перше, навіть іноземні
компанії підпадають під дію FCPA або UK Bribery
Act, якщо вони здійснюють діяльність на території
США або Великої Британії, їх акції котируються на
американських або англійських біржах або вони діють від імені американської або англійської компанії
у зв’язку з незаконною виплатою іноземній посадовій особі. У цій роботі наведені приклади іноземних
компаній, притягнутих до відповідальності на підставі FCPA або UK Bribery Act за хабарі, виплачені

іноземним посадовим особам за межами США або
Великої Британії.
Виклад основного матеріалу. Фізичні особи, які
не є громадянами США або Великої Британії, також
підпадають під дію FCPA або UK Bribery Act, якщо
вони здійснюють будь-яку дію щодо незаконного
платежу. Це не означає, що вони мають фізично перебувати на території США або Великої Британії.
Просте відправлення електронного повідомлення в
США або переказ грошей через кореспондентський
рахунок в американському банку може виявитися
достатньою підставою, що дозволяє притягнути до
відповідальності іноземну юридичну або фізичну
особу за порушення FCPA або UK Bribery Act.
По-друге, українські компанії, що прагнуть вести бізнес із особами, які підпадають під дію FCPA
або UK Bribery Act, не повинні створювати ризики
недотримання вимог FCPA або UK Bribery Act, що
перевищують потенційну вигоду від співпраці. Маючи докази того, що партнер виплачує хабара або
навіть розглядає хабар як прийнятний інструмент
ведення бізнесу, американська або англійська компанія зобов’язані провести внутрішнє розслідування,
на яке можуть піти роки і десятки мільйонів доларів. Штрафи, що накладаються в кримінальному та
адміністративному порядку, а також інші виплати
можуть коштувати додаткових мільйонів. Враховуючи загрозу своїй репутації і діяльності загалом, яку
представляють ці ризики, компанії все частіше від-
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мовляються від співпраці за найменшої підозри, що
партнер може створити для них ризик притягнення
до відповідальності за FCPA або UK Bribery Act.
Які ж практичні висновки можна зробити? Насамперед потрібно працювати над усуненням потенційних проблем дотримання антикорупційних норм
вже зараз, до того, як потенційний партнер почне
власне розслідування. Потрібно зосередити увагу на
використанні готівки, слабких сторонах внутрішнього контролю та фінансової звітності, фінансуванні
громадських робіт, благодійних платежів політичним або іншим подібним організаціям за запитами
посадових осіб і компаній-посередників.
Готівка. Готівка залишається найпоширенішим
методом неправомірних платежів в Україні. Компанії
повинні вести повноцінний облік готівкових коштів,
що отримуються і витрачаються, їх використання
необхідно звести до абсолютного мінімуму. Незадокументовані готівкові витрати – головні ознаки, які
попереджають потенційних партнерів про те, що неправомірні платежі здійснюються з відома фінансових керівників або (b) вони перебувають у невіданні
про те, як використовуються готівкові кошти, внаслідок неналежних заходів внутрішнього контролю. У
будь-якому випадку є серйозний ризик.
Фінансовий облік та внутрішній контроль. Іноземні компанії, проводячи оцінювання українських
партнерів, нерідко вбачають слабкі місця в недостатній повноті і прозорості їх фінансової звітності. Чи
дозволяє облікова практика, процедури звітності та
інші заходи контролю компанії запобігти або виявити корупційні платежі? Якщо ні, то компанії необхідно впровадити таку облікову політику і заходи
контролю, які забезпечать впевненість фінансистів
та керівників у тому, що всі записи фінансового обліку ведуться охайно і в повному обсязі і що незаконні
платежі співробітниками нижчої ланки, які діють без
нагляду керівництва, повністю виключені.
Благодійні пожертви. Компанія, ймовірно, стикається з «проханнями» муніципальної або іншої
влади зробити внески у місцеві благодійні фонди,
оплатити будівництво шкіл або лікарень або іншим
чином профінансувати проекти, які в іншому разі
оплачувалися б із місцевого бюджету. Іноземні компанії з недовірою поставляться до таких «внесків»,
якщо виявиться, що ці кошти принесли особисту вигоду посадовій особі або є інші свідчення того, що
платежі будуть використані не за призначенням.
Фіктивні посередники та «кишенькові» посередники. Найпоширеніший прояв корупції в українському бізнесі – це неправомірне використання
посередників. Існує досить багато легітимних причин для залучення сторонніх постачальників послуг
або інших субпідрядників при здійсненні діяльності.
Такі взаємини часто використовуються не для задоволення потреб бізнесу, а для сприяння неправомірним платежам. Потенційні іноземні партнери знають
це і будуть ретельно аналізувати взаємини майбутнього партнера з посередниками.
Проблематичні угоди з посередниками зазвичай
існують у двох основних формах: фіктивні посеред-

ники та «кишенькові» посередники. Фіктивні посередники – це компанії, які створюються не для того,
щоб виконувати правомірну функцію в угоді, а щоб
слугувати провідником платежів – у вигляді хабарів,
«відкатів» або розтрати фондів – для чиновників,
співробітників клієнтів, постачальників послуг або
навіть власних співробітників. Ці особи можуть володіти такими компаніями через офшорні структури
в податкових «гаванях» або ж використовувати інші
схеми, щоб приховати одержувані ними вигоди.
Іноді законний посередник може виконувати незаконні функції, встановлюючи незвично високі
ціни і використовуючи додатковий прибуток для виділення готівкових коштів на неналежні цілі.
«Кишенькові» посередники – це компанії, які використовуються для створення додаткових рівнів у ланцюжку продажів, щоб маніпулювати цінами і створювати фіктивну маржу на рівні реселера/дистриб’ютора,
що в результаті дає змогу формувати фонди, за рахунок
яких і здійснюються незаконні платежі.
«Відкати», хабарі митникам та іншим чиновникам, а також інше неналежне і недокументоване використання коштів може оплачуватися за рахунок
фіктивного прибутку, що створюється такими посередниками.
Незалежно від труднощів, потенційні партнери розраховують побачити однозначне дотримання
принципів чесного і прозорого бізнесу. Це означає,
що, якщо компанія здійснює (чи здійснювала в минулому) незаконні платежі або надавала інші вигоди
посадовим особам, цю практику необхідно припинити і вжити заходів на виправлення ситуації.
Співробітники повинні розуміти, чого від них
очікують з погляду дотримання антикорупційного
законодавства. Вони мають знати, що за дотримання
цих норм їх чекає реальна винагорода, а за недотримання – реальні покарання. Прихильність керівництва до викорінення незаконних платежів та вжиття
заходів внутрішнього контролю необхідно втілити в
комплексну програму дотримання антикорупційного
законодавства. Нижче представлено короткий, невичерпний перелік основних пунктів такої програми,
яка має підтримуватися керівництвом і оновлюватися із розвитком компанії та антикорупційного законодавства.
Політика щодо дотримання антикорупційного
законодавства. Така політика компанії, прийнята у
письмовій формі, повинна інформувати співробітників щодо їх обов’язків і способів реагування на конкретні ризики, з якими стикається компанія, їх недотримання повинно бути підставою для застосування
компанією дисциплінарних стягнень. Текст такої
політики має додаватися до кожного трудового договору і кожен співробітник повинен бути ознайомлений з її положеннями. Дотримання політики має
бути чинником, що визначає компенсацію, бонуси і
підвищення.
Програма навчання персоналу. Недостатньо
просто мати політику з дотримання антикорупційного законодавства. Дотримання такого законодавства, як ціннісна якість, повинна втілитися в культу-
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рі компанії, щоб надати дієвості будь-якій програмі.
Тому всім співробітникам слід регулярно проходити
навчання на основі сценаріїв із реального життя, з
якими стикалася компанія.
Перевірки/анкетування персоналу. Співробітники повинні проходити щорічні перевірки на предмет дотримання антикорупційного законодавства та
політики. Ця процедура показує співробітникові ступінь серйозності його зобов’язань. Щоб допомогти
співробітникам вказати конкретні проблеми, з якими
вони стикаються у своїй роботі, можна передбачити
анкетування, супутнє процедурі перевірки.
Перевірки. Для забезпечення ефективності прийнятих компанією програм важливі також перевірки
на предмет дотримання антикорупційного законодавства, особливо за допомогою ефективних процедур внутрішнього контролю, а також регулярного
аналізу виконання цих процедур.
Управління посередниками. Оцінка діяльності
третіх осіб важлива для підтвердження їхніх можливостей і репутації. Навчання та тренінг компанії
в деяких випадках повинні поширюватися і на посередників, особливо якщо вони представляють компанію в державних органах. Важливо також мати
дієві механізми (наприклад, передбачене договором
право на проведення перевірок контрагентів), щоб
стежити за дотриманням цими посередниками антикорупційних стандартів компанії.
Договірні зобов’язання. Відповідні положення
договору, що підтверджують зобов’язання всіх сторін – співробітників, посередників, постачальників
або клієнтів – дотримуватися антикорупційного законодавства, забезпечать дійсність намірів сторін
вже на самому початку відносин. Договір повинен
передбачати його розірвання у разі порушення зазначених положень.
Процедура для повідомлень. У всіх співробітників повинна бути можливість повідомляти на анонімній основі про будь-яку підозрілу діяльність без
страху бути покараним за це.
Особа, відповідальна за дотримання антикорупційних норм. Необхідно мати співробітника (бажано
з правового департаменту), відповідального за дотримання антикорупційних норм, який слугуватиме
сполучною ланкою між співробітниками і вищим
керівництвом. Така особа повинна доводити вимоги
про необхідність дотримання антикорупційних норм
до відома всіх співробітників і отримувати інформацію, що стосується підозрілих випадків. Впрова-

дження цих рекомендацій пов’язане зі значними
витратами часу і ресурсів і може в найближчій перспективі ускладнити ведення діяльності.
Досвід свідчить, що часу і ресурсів для розв’язання
проблем, що виникають у зв’язку з хабарництвом і
комерційним підкупом, потрібно дуже багато. Слід
оцінити потенційні вигоди бізнесу з американськими та іншими компаніями, прихильними (за своїм
вибором чи у зв’язку із запропонованими владою вимогами) практиці ведення чистого бізнесу. З урахуванням того, що ці вигоди можуть переважувати витрати на дотримання антикорупційних норм, можна
прийняти описані заходи і позиціонувати компанію
як таку, що враховує антикорупційні тенденції, які
спостерігаються у всьому світі.
Обраний американською та владою інших країн
курс на розслідування і покарання хабарництва, незважаючи на кордони, – це відносно нове явище, але
не схоже, щоб від його підтримки найближчим часом
відмовилися. Підтвердження цьому факту з’явилося
під час підготовки цієї праці, коли американська
влада ініціювала гучні розслідування щодо компанії
HewlettPackard і її діяльності в Росії [3].
Що ж слід очікувати представникам бізнесу у
світлі вищевикладеного? На наш погляд, є всі передумови стверджувати, що кількість розслідувань,
пов’язаних із порушенням положень FCPA, буде
зростати. Крім того, явно виражені тенденції до посилення штрафних санкцій, а фізичні особи і компанії можуть стати об’єктом підвищеної уваги на предмет порушення положень FCPA [4].
Висновок. Отже, з метою мінімізації перерахованих вище ризиків суб’єкти бізнесу будуть змушені
інвестувати додаткові кошти в розроблення і втілення антикорупційних політик, проведення внутрішніх
перевірок контрагентів (Due Diligence), регулярне
навчання персоналу, розроблення відповідних положень для включення в договори з контрагентами/
співробітниками. Не виключено, що представникам
середнього та великого бізнесу необхідно буде заснувати окремі посади для співробітників, які будуть
безпосередньо керувати цими питаннями.
З урахуванням активізації розслідувань у сфері
антикорупційного законодавства (FCPA), а також
беручи до уваги набуття чинності Закону України
«Про запобігання корупції в Україні», фізичним та
юридичним особам-резидентам України необхідно ретельно проаналізувати свої бізнес-процеси та
адаптувати їх до вимог у сфері протидії корупції.
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УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЦІ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
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MANAGEMENT OF AND RAILWAY TRANSPORT COMPANIES
AS THE INCOME TAX PAYER
Шорохова Ю.С.,
аспірант кафедри фінансового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Стаття присвячена аналізу такого виду платника податку на прибуток підприємств, як управління залізниці та
підприємства залізничного транспорту. Автор аналізує зміни до податкового законодавства, які пов’язані із зазначеним суб’єктом податкових правовідносин. Розглядає точки зору деяких вчених, які працювали у цьому напрямку.
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Статья посвящена анализу такого вида плательщика налога на прибыль предприятий, как управление железной дороги и предприятий железнодорожного транспорта. Автор анализирует изменения в налоговом законодательстве, которые связаны с указанным субъектом налоговых правоотношений. Рассматривает точки зрения
некоторых ученых, работавших в этом направлении.
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This article analyzes this type of payer corporate income tax as management of the railway and railway companies.
The author analyzes changes in the tax law which are connected with the specified subject of tax legal relationship.
Considers the points of view of some scientists working in this direction.
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Постановка проблеми. Дослідження важливості
ролі, яку відіграє податок на прибуток підприємств
у податковій системі України, породжує певну кількість запитань щодо оподаткування окремих платників податку. У цій статті ми вважаємо за необхідне
звернути увагу на такого суб’єкта, як управління
залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту та підприємства залізничного транспорту, їх структурні підрозділи, які
отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту. Справа в тому, що правовий
статус такої особи за всіма критеріями відповідає
статусу платника податку на прибуток підприємств.
Але законодавець не включає цього суб’єкта у коло
платників податку на прибуток підприємств. Тому
вважаємо за необхідне дослідити поставлену проблему та запропонувати шляхи її вирішення.
Процес дослідження. У статті йдеться про недосконалості податкового законодавства стосовно
такого виду платника податку на прибуток підприємств, як управління залізниці та підприємства залізничного транспорту. Тому не буде перебільшенням звернути увагу на незрозумілості, які з’явилися
з прийняттям змін до Податкового кодексу України
(далі ПКУ).
Саме тому метою статті є аналіз норм ПКУ та
інших законодавчих актів, що регулюють питання
стосовно кола платників податку на прибуток підприємств, у зв’язку з чим з’являється можливість
звернути особливу увагу на управління залізниці,
яке отримує прибуток від основної діяльності заліз-

ничного транспорту та підприємства залізничного
транспорту, їх структурні підрозділи, які отримують
прибуток від неосновної діяльності залізничного
транспорту саме у якості таких платників.
Виклад основного матеріалу. Безсумнівним
є той факт, що податки відіграють важливу роль у
житті суспільства, держави та кожного окремого
громадянина. Висловлювання поважних мислителів
та філософів є тому доказом. Так, Ф. Нітті, зазначав:
«Жодне суспільство не може обійтися без податків».
Ф. Рузвельт наголошував на тому що, «податки – це
внески, які ми сплачуємо за привілеї членства в організованому суспільстві». Ч. Уорнер говорив: «Дорога цивілізації вимощена квитками про сплату податків» [1; 2; 3].
Податок на прибуток підприємств не є виключенням, а, навпаки, відіграє важливу роль у формуванні
значної частини податкових надходжень. Але не всі
підприємства, організації і установи (інші види юридичних осіб) та суб’єктів, які підпадають під оподаткування таким податком, повинні сплачувати його.
Стосовно цього питання існують певні виключення
та проблемні моменти.
1 січня 2015 р. набули чинності зміни до Податкового кодексу України [4], який регулює взаємозв’язки
між суб’єктами податкових правовідносин. Цим актом було запроваджено низку важливих змін до чинної податкової системи держави, які не оминули і
сферу оподаткування прибутку підприємств, зокрема норм, що встановлюють види платників податку
на прибуток.
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Окремі теоретичні питання, присвячені проблемам оподаткування платників податків, входять у
коло інтересів багатьох учених. Зокрема їм присвячено публікації М.П. Кучерявенка, А.В. Бризгаліна,
С.В. Запольського [5, с. 102; 6, с. 386; 7, с. 97]. Усі
вчені у своїх дослідженнях сходяться у тому, що
платник податку є одним із найважливіших суб’єктів
податкових правовідносин, адже саме він виконує
свій податковий обов’язок, тим самим поповнюючи
державну скарбницю.
Так, М.П. Кучерявенко зазначає, що суб’єктом
податкових правовідносин може бути будь-яка особа, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може виступати учасником податкових правовідносин, носієм суб’єктивних прав та
обов’язків.
А.В. Бризгалін дає таке визначення суб’єкту податкових правовідносин: суб’єкти податкових відносин – це платники податків, на яких покладаються
обов’язки сплати податків і зборів за рахунок власних коштів. Далі вчений наводить таку класифікацію:
1) державні органи (митні та податкові органи);
2) платники податків (фізичні, юридичні особи та
їх філії та представництва);
3) особи, які сприяють сплаті податків та зборів,
– зобов’язані особи, від дій яких залежить належне
виконання обов’язків зі сплати податків.
С.В. Запольський розглядає суб’єкта податкових правовідносин в ракурсі співвідношення його
прав та обов’язків. Вчений зазначає, що «поряд з
суб’єктивним обов’язком у суб’єкта податкових правовідносин є і суб’єктивні права – вид та міра можливої або дозволеної поведінки у сфері податкових
правовідносин, законодавчо закріплених і гарантованих, якими наділяється особа, вступаючи у податкові правовідносини».
Проаналізовані точки зору вчених з приводу
суб’єкта податкових правовідносин є важливими
для огляду та визначення статусу такого виду платника податків, як управління залізниці, яке отримує
прибуток від основної діяльності залізничного транспорту, підприємства залізничного транспорту та їх
структурних підрозділів, які отримують прибуток
від неосновної діяльності залізничного транспорту.
Але для повного, всестороннього аналізу зазначених
суб’єктів податкових правовідносин необхідно розглянути законодавство.
Питання правового статусу управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності
залізничного транспорту, підприємства залізничного транспорту та їх структурних підрозділів, які
отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту, ми почнемо розглядати із Закону України (далі ЗУ) «Про особливості утворення
публічного акціонерного товариства залізничного
транспорту загального користування». Згідно з цим
Законом акціонерне товариство утворюється як публічне, 100% акцій якого закріплюються у державній
власності на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, уста-

нов та організацій залізничного транспорту загального користування.
Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України. Також до складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів,
вантажів, багажу, пошти, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи сполучення, а також
промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, технічні
школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони
здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності, що забезпечують
його діяльність і розвиток [8]. Згідно з вищезазначеним Законом управління залізниці, яке отримує
прибуток від основної діяльності залізничного транспорту, підприємства залізничного транспорту та їх
структурні підрозділи, які отримують прибуток від
неосновної діяльності залізничного транспорту, є
акціонерним товариством, в якому 100% статутного
капіталу знаходяться у власності держави.
Відповідно до ЗУ «Про управління об’єктами
державної власності» господарські товариства, 50%
і більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка
держави в яких становить 100%, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України,
але не менше 30%, пропорційно до розміру державної частки у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них
контрольним пакетом акцій [9].
Виходячи з цього, стає зрозумілим, що управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту та підприємства
залізничного транспорту, їх структурні підрозділи,
які отримують прибуток від неосновної діяльності
залізничного транспорту є платниками податку на
прибуток підприємств. Адже господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні
права держави, за підсумками календарного року
зобов’язана спрямувати частину чистого прибутку
на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Але тоді слід визначити, який правовий статус
мають підприємства залізничного транспорту. Так,
в ЗУ «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» йшлося і про підприємства, але
не ясно, як саме вони сплачуватимуть податок і чи
сплачуватимуть взагалі.
Розглянемо визначення, яке надає Господарський
кодекс України (далі ГКУ). Відповідно до п. 1 ст. 62
Господарського кодексу України підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом
систематичного здійснення виробничої, науково-до-
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слідної, торговельної, іншої господарської діяльності
в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими
законами. Підприємство є юридичною особою, має
відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в
установах банків та може мати печатки [10]. Тобто
підприємство залізничного транспорту є державним
підприємством, яке здійснює господарську діяльність, має самостійний баланс та рахунки в установах
банків. Тоді підприємства залізничного транспорту та
їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від
неосновної діяльності залізничного транспорту, сплачують податок на прибуток підприємств. Але в статті
ПКУ така норма відсутня.
Слід зазначити, що до прийняття останніх змін до
ПКУ в переліку платників податку у ст. 133 «Платник податку» розділі ІІІ було закріплено такий вид
платника, як управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту, підприємства залізничного транспорту та
їх структурні підрозділи, які отримують прибуток
від неосновної діяльності залізничного транспорту.
У поточній редакції ПКУ такий платник відсутній;
більш того, ми не знаходимо його ні в пункті 133.1.1
(«суб’єкти господарювання – юридичні особи, які
провадять господарську діяльність як на території
України, так і за її межами»), ні в ст. 142 ПКУ «Звільнення від оподаткування» [4]. А отже, виходить, що
управління залізниці, які отримують прибуток від
основної діяльності залізничного транспорту, підприємства залізничного транспорту та їх структурні
підрозділи, які отримують прибуток від неосновної
діяльності залізничного транспорту, є платниками
цього податку.
Далі, у ст.133 ПКУ, зазначено, що від оподаткування податком на прибуток підприємств звільняються бюджетні установи [4]. Роз’яснимо, що таке
бюджетна установа згідно з українським законодавством.
Стаття 2 Бюджетного кодексу України закріплює,
що бюджетна установа – це органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно до державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні
установи є неприбутковими. До бюджетних установ належать Верховна Рада України, Адміністрація Президента України, міністерства й відомства,
місцеві державні адміністрації; органи місцевого
самоврядування (районні, районні в містах, міські,
селищні, сільські ради), державні й комунальні підприємства, установи й організації, що фінансуються
виключно з бюджетів усіх рівнів. Бюджетні установи
працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб
суспільства. Кошти державного й місцевих бюджетів надаються їм безповоротно. Бюджетні установи
не мають статутного капіталу, а всі їхні активи є державною або комунальною власністю. До бюджетної
сфери належать також установи різних галузей і видів діяльності (освіта, охорона здоров’я, культура,
наука тощо) [11].

Також для подальшого дослідження поставленого
питання необхідно визначити такі поняття, як «основна діяльність» та «неприбуткові установи». Основна
діяльність – це діяльність неприбуткових організацій
з надання благодійної допомоги, просвітницьких,
культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та для
інших цілей, передбачених статутними документами,
укладеними на підставі норм відповідних законів про
неприбуткові організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності [12].
До основної діяльності залізничного транспорту
відноситься діяльність усіх взаємозв’язаних у межах
єдиного виробничо-технологічного комплексу підприємств залізничного транспорту, спрямована на
забезпечення перевезень пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, пошти та виконання пов’язаних
з ними робіт (послуг) [13].
Неприбуткові підприємства, установи та організації – це такі підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких не є одержання
прибутку, а є провадження благодійної діяльності та
діяльності меценатства й іншої діяльності, передбаченої законодавством. Також підприємство, установа або організація визнається неприбутковою, якщо
вона внесена до Реєстру неприбуткових організацій.
Звідси стає зрозумілим, що управління залізниці,
яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту, підприємства залізничного
транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту, є платниками цього податку. Вони не
є неприбутковими, адже вони отримують прибуток і
метою їх діяльності є надання послуг та отримання
за це прибутку. Але вони є бюджетними, тобто їх фінансування здійснюється з державного бюджету.
Тобто, проаналізувавши нормативно-правові
акти щодо такого виду платника податку, як управління залізниці, яке отримує прибуток від основної
діяльності залізничного транспорту, підприємства
залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту, можна зробити висновок щодо існуючого протиріччя законодавчого
врегулювання цього питання. Отже, якщо у ст. 133
ПКУ «Платник податку» не зазначено цього суб’єкта
(а точніше, його виключено взагалі), також його немає і в переліку суб’єктів, які звільняються від оподаткування, згідно зі ст. 142 ПКУ [4]. Таким чином,
виходячи с логіки законодавця, управління залізниці
та підприємства залізничного транспорту не є платником податку на прибуток.
Але, спираючись на аналіз вище розглянутого матеріалу, з’явилась можливість відмітити, що управління залізниці, яке отримує прибуток від основної
діяльності залізничного транспорту, повинні здійснювати відраховування до державного бюджету.
У свою чергу підприємства залізничного транспорту є повноцінним платником податку на прибуток
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підприємств. Адже для того, щоб підприємство не
оподатковувалося податком, воно повинне отримати пільгу згідно з Реєстром пільг, або всі виручені
кошти направляти на фінансування управління залізничного транспорту. Доказом того, що управління
залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту, підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які
отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту, є окремими видами платників податку, є те, що вони окремо подають звітність.

Тому вважаємо недоцільним позицію законодавця
щодо виключення такого виду суб’єктів податкових
правовідносин, як управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного
транспорту, підприємства залізничного транспорту
та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток
від неосновної діяльності залізничного транспорту з
кола платників податку на прибутку. Вважаємо, що
необхідно внести зміни в ПКУ та повернути цим
суб’єктам статус платників податку на прибуток підприємств.
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ОГЛЯД ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВОМ
REVIEW ON RESEARCH SOURCE BASE RELATED TO ABUSE OF RIGHTS
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кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного права і процесу
Національного авіаційного університету
Стаття присвячена огляду наукового підґрунтя розгляду проблем, пов’язаних зі зловживанням правом. Особлива увага приділяється фінансово-правовим дослідженням. У підсумку пропонується групування галузевих досліджень із вказівкою на конкретних вчених, які займаються цими питаннями.
Ключові слова: зловживання правом, правопорушення, інтерес, міжгалузевий характер, недобросовісність,
неправомірна поведінка.
Статья посвящена обзору научной базы рассмотрения проблем, связанных со злоупотреблением правом. Особое внимание уделяется финансово-правовым исследованиям. В итоге предлагается группировка отраслевых исследований с указанием конкретных ученых, которые занимаются этими вопросами.
Ключевые слова: злоупотребление правом, правонарушение, интерес, межотраслевой характер, недобросовестность, неправомерное поведение.
The article is devoted to examination of the scientific basis of consideration of the problems associated with the abuse
of right. Particular attention is paid to financial and legal research. As a result, the author suggests grouping of researches
in different branches indicating particular scholars occupied with these issues.
Key words: abuse of right, offense, interest, interdisciplinary nature, dishonesty, misconduct.
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Зловживання правом у процесі здійснення прав,
зокрема у фінансових правовідносинах, є однією з
найважливіших проблем сучасної юридичної науки
та правозастосовної діяльності. Актуальність цього
питання пов’язується із розширенням сфери публічних і приватних відносин як матеріального, так і процесуального характеру, де все частіше трапляються
випадки соціально-шкідливого зловживання правом,
владою, довірою тощо. З огляду на це зловживання
правом є предметом різногалузевих досліджень.
Мета статті полягає в огляді наукового підґрунтя
розгляду проблем, пов’язаних зі зловживанням правом у різних правовідносинах та у підсумку пропонується групування галузевих досліджень.
Підґрунтя будь-якого зловживання знаходиться у
психіці людини, пов’язане із використанням різноманітних механізмів переконання, маніпулювання.
Тому в контексті нашого дослідження варто звернути увагу на роботи вчених у галузі психології, економіки, соціології, філософії. Так, своєрідні погляди на
проблеми зловживання викладені економістом та соціальним філософом, лауреатом Нобелевської премії
Фридрихом Хайєком, дослідження якого є прикладом послідовної критики позитивістського підходу
до вивчення суспільства [1]. Науковці Е. Аронсон та
Е.Р. Пратканіс підготували фундаментальну працю з
питань впливу на поведінку і дії людей, зловживання
різними методами у цьому процесі [2].
Перші спогади про зловживання правом містяться ще в римському праві, яке мало (і має нині) чималий вплив на становлення та формування цього
правового інституту [3], а проблеми, пов’язані зі зловживанням права, тривалий час відзначаються особливою актуальністю.
Інтерес до проблем зловживання правом та у праві з боку вчених-юристів і практичних працівників
існує постійно, адже це питання пов’язане із правами людини, їх межами та обмеженнями. А людина,
її життя, здоров’я, за Конституцією України, є найвищою соціальною цінністю. За два останні десятиліття названі проблеми все частіше потраплять
у поле зору науковців – фахівців з різних галузей
права. Підтвердженням цьому є кількість дисертаційних, монографічних праць, статей у періодичних
виданнях. Якщо раніше цим питанням переймалися
переважно у межах цивільного права, то нині значно
зросла кількість праць іншого галузевого спрямування. При цьому питання поняття, сутності, видів,
форм, причин існування зловживання правом у найбільш широкому його розумінні є дискусійними та
залишаються відкритими для вивчення і вирішення.
Комплексно зловживання суб’єктивними правами як юридичний феномен дослідили І.І. Аносов,
О.Я. Рогач, О.О. Малиновський, В.В. Водинелич,
О.Є. Наумов, М.М. Хміль.
Проблеми співвідношення поняття «зловживання правом» із суміжними категоріями та поняттями,
зокрема із поняттям «правопорушення», досліджує
К.М. Казбекова.
Концепцію розуміння зловживання правом крізь
призму правової поведінки розвивають, наприклад,

В.В. Гур’янова, Н.О. Дурново. Так, у своїх роботах
вчена Н.О. Дурново досліджує питання історії становлення категорії «зловживання правом» у римському праві, законодавстві зарубіжних країн, розглядає
межі здійснення суб’єктивного права у контексті
проблеми зловживання правом, висвітлює проблеми
кваліфікації поведінки суб’єкта як зловживання правом (тут акцентується на співвідношенні зловживання правом із правопорушенням, правомірною поведінкою, зловживанням публічним статусом, правові
наслідки за зловживання правом).
Професор Н.Н. Вопленко досліджує основні
риси поняття «зловживання правом», виокремлює
такі ознаки, як порушення вимог моралі, соціальна
шкідливість, вихід за межі права, зв’язок із правопорушенням. У підсумку вчений робить висновок про
родовий характер зловживання правом.
Загальнотеоретичний аспект зловживання правом та відображення цієї категорії в юридичному
процесі, законодавче закріплення цього поняття у
законодавстві зарубіжних країн досліджують, наприклад, О. Вдовичен, А. Забродський, О.О. Мілетич (Українчук), О.І. Цибулєвська, В.І. Крусс, А.Я.
Курбатов, О.В. Соколов.
Вчена С.Г. Зайцева досліджує семантику юридичного терміна «зловживання правом», індивідуальне
нормативно-інструментальне мислення в механізмі
зловживання правом, межі здійснення прав, зловживання правом як компонент нормативної системи законодавства.
Висвітлення питань зловживання правом із
прив’язкою до публічного та приватного інтересу зустрічається в роботах А. Курбатової, К. Хахуліної, О.
Мингела, П. Ципляк.
Питанням зловживання правом у публічно-правовій сфері присвячено окремі праці Ф.В. Веніславського, Д.Ф. Мілушева, К.В. Кузнєцова. Вказані
вчені розглядають, зокрема, правові обмеження як
імперативні приписи, що є формальним виразом у
нормативно-правових актах конкретних умов, які
стримують зловживання правами та свободами.
Зловживання правом як явище правової дійсності
розуміє К.О. Одегнал.
Логічним продовженням загальнотеоретичних
та історико-правових досліджень є конституційноправові роботи таких вчених, як З.А. Піхова, Г.А. Гаджиєв, С.В. Мамічева та ін.
Чимало проблем, пов’язаних зі зловживанням,
є у господарсько-правових та господарсько-процесуальних відносинах. Ці питання є предметом
наукових досліджень, наприклад, В.В. Рєзнікової,
С.Д. Радченко, Н.А. Шебанової, Я.В. Грель. Так,
В.В. Рєзнікова розглядає вельми актуальну нині для
господарського судочинства проблему зловживання
процесуальними правами. У своїх статтях вчена висвітлює поняття, ознаки, види зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві та
проблеми протидії їм.
Науковець О.С. Фонова розглядає деякі аспекти
зловживання процесуальними правами учасниками
господарського процесу в ракурсі деструктивного
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впливу на функціонування господарського процесу,
пропонує правові заходи щодо боротьби зі зловживаннями процесуальними правами.
Вчений В.О. Аболонін досліджує проблеми зловживання правом на позов у цивільному процесі Німеччини.
Своєрідні авторські думки щодо розглядуваної
проблематики викладає А.В. Смітюх. Так, автор поруч із поняттям «зловживання процесуальними правами» пропонує застосовувати новий термін «процесуальна диверсія».
Спочатку проблема зловживання правом виникла і розвивалася в рамках науки цивільного права.
На сьогодні цей феномен досліджується й іншими
галузевими науками, однак найбільший розвиток
отримав саме в цивілістиці. У зв’язку з цим представляється можливим використання досягнень вчених-цивілістів при розгляді питання про зловживання правом у галузевих юридичних науках, зокрема
фінансовому праві [4, с. 278].
З-поміж вчених-цивілістів варто особливо відмітити таких, як В.П. Грибанов, М.М. Агарков, І.О.
Покровський, В.П. Доманжо, О.В. Волков, А.Л. Ярошенко, О.А. Поротікова, В.І. Ємельянов, А.А. Маліновський, А.Ю. Бєлоножкін, С.Д. Радченко, О.О.
Мінєєв, М.О. Стефанчук, А.В. Юдін, В.І. Ємельянов,
Г.Т. Бекназар-Юзбашев, П.О. Ізбрехт, М.В. Ібрагімова, А.І. Муранов, В.М. Пашин, Т.С. Яценко, О.А.
Ряполова, Т.В. Яковлєва, О.А. Красавчиков, О.А.
Кузнєцов, М.В. Кратенко, Я.С.Х. Мохаммед, Н.А.
Ковальова, Є.Ю. Маліков, О.А. Протікова.
Цивільно– і банківсько-правові аспекти зловживання правом у процесі застосування банківської гарантії досліджує Л.А. Бірюкова.
Окремі питання зловживання розглядаються й у
межах трудового права: А.В. Кручинін, М.В. Лушнікова, В.В. Архіпов, Л.А. Крутова, Є.М. Офман, О.С.
Лілікова.
Чимало праць присвячено проблемам зловживання у кримінальному праві. Так, В.Г. Пономарєв, ґрунтуючись на загальнотеоретичних поглядах, досліджує
міжгалузевий характер зловживання, його основні
сутності ознаки, включаючи ознаку протиправності, а
також форми зловживання правом за кримінальним законодавством. Учені С.В. Авдєєв, О.С. Стренін, О.А.
Обухов, В.О. Гончаров, Х.А. Ібрагімова, С.С. Черебедов, А.Ш. Сидиков, Ю.В. Дзюба, В.П. Коваленко, М.С.
Туркот розглядають зловживання посадовими повноваженнями. Кримінально-правові та кримінологічні
аспекти зловживання довірою досліджують, наприклад, Г.М. Анісімов, К.В. Міхайлов, Ю.І. Степанов.
Сучасні проблеми зловживання у кримінальному
судочинстві та процесі розглядає О.Ю. Хабло, О.Я.
Баєв, О.І. Даровських.
Науковці В.Д. Виноградов, О.О. Суров, С.М. Сарницький, Л.О. Солдатова досліджують особливості
розслідування зловживань повноваженнями особами, які виконують управлінські функції у комерційних та інших організаціях.
Зловживання правом як спосіб неправомірного
впливу головуючого на присяжних досліджує Н.А.
Развєйкіна.

Адміністративно-правові аспекти зловживання
розглядають, наприклад, К.М. Кримова, Є.В. Знамеровський, Д.Б. Попіашвілі.
У межах безпосередньо фінансово-правових досліджень проблем зловживання особливо виділяються роботи податкового-правого спрямування.
Учені А.А. Малигін та В.В. Стрельников, Е.М.
Циганков, Д.М. Щекін, А.А. Пилипенко аналізують
проблеми зловживання правом податковими органами (йдеться переважно про зловживання владою).
Науковець П.В. Сунцева висвітлює проблеми зловживання правами платників податків і податкових
органів у публічно-правових податкових відносинах.
Учені Д.В. Вінницький, А.Н. Шумілова І.А. Кривошеєв, Є.П. Клівер, Ю.Г. Месропян, М.В. Карнаухов досліджують питання співвідношення добросовісності (bona fides) та зловживання у податкових
відносинах.
Науковець В.В. Кузовков звертає увагу на проблеми прийняття та оцінки судами підтверджуючих
документів, що подаються платниками податків безпосередньо у судовому засіданні, а не під час податкової перевірки чи подальшого оскарження рішення
податкового органу до вищестоящих інстанцій.
Проблеми протидії зловживанням у податкових
правовідносинах у міжнародному та порівняльноправовому аспектах розглядають, наприклад, А.В.
Киріллов, М. Окороков.
Науковці Н.О. Фомінова та Є.О. Цикунов досліджують специфіку податкових правовідносин як галузі прояву зловживання правом, зокрема залежно
від суб’єктного складу цих відносин, розглядають
поняття зловживання правом у податкових правовідносинах, його співвідношення із поняттям «податкове
правопорушення», форми та способи захисту прав
при зловживанні правом в означених відносинах, напрями протидії зловживанням у сфері оподаткування.
Викладений вище матеріал дозволяє зробити висновок про багатоаспектність питань, пов’язаних зі
зловживанням правом та у праві, що, у свою чергу,
дає нам підстави згрупувати існуючі у цьому напрямі наукові напрацювання таким чином:
– загальнотеоретичні та історично-правові дослідження (здійснено такими вченими, як І.І. Аносов,
О.Я. Рогач, О.О. Малиновський, Н.Н. Вопленко, С.Г.
Зайцева, К.О. Одегнал, Ф.В. Веніславський, К.М.
Казбекова, Н.О. Дурново О. Вдовичен, А. Забродський, О.О. Мілетич (Українчук), О.І. Цибулєвська,
А. Курбатова, К. Хахуліна, О. Мингела, П. Ципляк,
В.І. Крусс, А.Я. Курбатов, С.Г. Зайцева, К.О. Одегнал, О.В. Соколов, В.В. Гур’янова, В.В. Водинелич,
О.Є. Наумов, А.П. Окусов, М.М. Хміль);
– конституційно-правові дослідження (приміром,
у роботах таких вчених, як З.А. Піхова, Г.А. Гаджиєв, С.В. Мамічева);
– господарсько-правові і процесуальні дослідження (здійснюються, наприклад, такими вченими,
як В.В. Рєзнікова, А.В. Смітюх, О.С. Фонова, С. Радченко, Н.А. Шебанова, Я.В. Грель, В.О. Аболонін);
– цивільно-правові дослідження (представниками
цього наукового напряму є, наприклад, М.М. Агар-
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ков, І.О. Покровський, В. Доманжо, О.В. Волков, А.Л.
Ярошенко, О.А. Поротікова, В.І. Ємельянов, А.А. Маліновський, А.Ю. Бєлоножкін, С.Д. Радченко, О.О.
Мінєєв, М.О. Стефанчук, А.В. Юдін, В.І. Ємельянов,
Г.Т. Бекназар-Юзбашев, П.А. Ізбехт, М.В. Ібрагімова,
В.П. Грибанов, А.І. Муранов, В.М. Пашин, Л.А. Бірюкова, Є.Ю. Маліков, О.А. Кузнєцов, М.В. Кратенко,
Я.С.Х. Мохаммед, Н.А. Ковальова);
– дослідження в галузі трудового права (цей напрям досліджень не має такої кількості представників, як попередній, але є дисертаційні дослідження,
присвячені цьому питанню, наприклад, роботи таких
вчених: А.І. Сидоренко, А.В. Кручинін, М.В. Лушнікова, В.В. Архіпов, Л.А. Крутова, Є.М. Офман, О.С.
Лілікова);
– кримінально-правові і кримінально-процесуальні дослідження (здійснюють, приміром, В.Г. По-

номарєв, О.І. Даровських, В.Д. Виноградов, О.О.
Суров, С.М. Сарницький, Л.О. Солдатова, С.В. Авдєєв, С.С. Черебедов, В.О. Гончаров, Х.А. Ібрагімова, К.В. Міхайлов, А.Ш. Сидиков, О.С. Стренін, О.А.
Обухов, Ю.В. Дзюба, Г.М. Анісімов, В.П. Коваленко,
М.С. Туркот, О.Ю. Хабло, Л.І. Бутенко, О.Є. Баєв);
– адміністративно-правові дослідження (представниками є Є.В. Знамеровський, Д.Б. Попіашвілі,
К.М. Кримова);
– фінансово-правові дослідження (представниками цього наукового напряму є А.А. Малигін, В.В.
Стрельников, Е.М. Циганков, Д.М. Щекін, А.А. Пилипенко, П.В. Сунцева, Д.В. Вінницький, І.А. Кривошеєв, В.В. Кузовков, А.В. Киріллов, М. Окороков,
Н.О. Фомінова, Є.О. Цикунов, А.В. Мінаков, А.Н.
Шумілова, Є.П. Клівер, Ю.Г. Месропян, М.В. Карнаухов).
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РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
УДК ???

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
КІЛЬКІСНОЇ ОЗНАКИ СПІВУЧАСТІ В ЗЛОЧИНІ
CRIMINAL LEGAL ANALYSIS OF QUANTITATIVE
TRAIT COMPLICITY IN A CRIME
Загодіренко П.О.,
аспірант кафедри кримінального права
Національного університету «Одеська юридична академія»
Статтю присвячено кримінально-правовій характеристиці й аналізу проблемних питань щодо кількісної ознаки
співучасті в злочині, які здійснені на основі чинного кримінального законодавства України, міжнародних стандартів
і наукових досліджень останніх десятиліть. Зокрема, увага акцентується на закріпленні кількісної ознаки в законодавчому визначенні поняття співучасті в злочині, а також її регламентації в інших кримінально-правових нормах, що
стосуються цього інституту. Розглядається питання щодо умисної спільної участі належного суб’єкта злочину разом
з особою, яка не наділяється ознаками такого суб’єкта.
Ключові слова: співучасть у злочині, кількісна ознака співучасті в злочині, суб’єкт злочину, особа, кваліфікація діянь.
Статья посвящена уголовно-правовой характеристике и анализу проблемных вопросов количественного признака соучастия в преступлении, которые осуществлены на основе действующего уголовного законодательства
Украины, международных стандартов и научных исследований последних десятилетий. В частности, внимание
акцентируется на закреплении количественного признака в законодательном определении понятия соучастия в
преступлении, а также его регламентации в других уголовно-правовых нормах, касающихся данного института.
Рассматривается вопрос относительно умышленного совместного участия надлежащего субъекта преступления
вместе с лицом, не наделенным признаками такого субъекта.
Ключевые слова: соучастие в преступлении, количественный признак соучастия в преступлении, субъект преступления, лицо, квалификация деяний.
The article is devoted to the criminal-law characteristic and the analysis of problematic issues of a quantitative sign
of complicity in a crime, which are carried out on the basis of the existing criminal legislation of Ukraine, the international
standards and scientific researches of the last decades. In particular, the attention is focused on fixing of a quantitative
sign in legislative definition of concept of complicity in a crime, and also its regulation in other criminal precepts of law
concerning this institute. The question about rather deliberate joint participation of the appropriate subject of a crime
together with the person, which isn’t allocated with signs of such subject is considered.
Key words: complicity in a crime, quantitative sign of complicity in a crime, subject of a crime, person, qualification of acts.

Постановка проблеми. З’ясування логічної
доцільності використання окремих термінологічних інструментів висувається на перший план дослідження інституту співучасті в злочині, оскільки
понятійний апарат будь-якої галузі знань складає її
основу та здійснює істотний вплив на стратегію розвитку науки в цілому. Окремі поняття в нормах Розділу VІ Кримінального кодексу України (далі – КК
України) вважаємо не зовсім вдало застосованими
або навіть такими, що обтяжують їх зміст. Зокрема,
це стосується використання в окремих випадках понять «особа» та «декілька осіб».
У сучасній кримінально-правовій науковій літературі окрему гостроту отримала дискусія щодо
можливості умисної спільної участі належного суб’єкта злочину разом з особою, яку не наділено ознаками такого суб’єкта («неналежного»
суб’єкта). Визначене в кожному окремому випадку
власне бачення суб’єкта правозастосування, а та-

кож недосконалість певних положень чинного законодавства в цій сфері призводять до прийняття
незаконних судових рішень і численних помилок
під час кваліфікації злочинів та призначення покарання. Чинне кримінальне законодавство фактично
дає змогу окремим категоріям осіб з абсолютно не
обґрунтованих (як показує практика) підстав уникати кримінальної відповідальності. Це, зокрема,
стосується неповнолітніх осіб у віці від 14 до 16
років, які вчиняють злочини в співучасті. І це при
тому, що згідно зі статистичними даними неповнолітніми або за їх участю вчиняється достатньо значна кількість злочинів, яка з року в рік змінюється
поза будь-якими зрозумілими тенденціями: або різко зростає, або стрімко падає. Окремі питання співучасті в злочині та її ознак не отримують необхідних відповідей у теоретичному плані. Дослідження
кількісної ознаки цього правового явища виступає
частиною існуючої на сьогодні складної теоретико-
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практичної проблеми – кваліфікації діянь співучасників у злочині.
Стан дослідження. Ґрунтовний і всебічний аналіз теоретичних і практичних проблем інституту
співучасті, зокрема, у частині законодавчої регламентації її кількісної ознаки, міститься в роботах
таких учених, як М.С. Таганцев, В.М. Кудрявцев,
Ф.Г. Бурчак, П.І. Гришаєв, Г.А. Крігер, Л.Д. Гаухман, М.І. Ковальов, А.П. Козлов, А.В. Пушкін, П.Л.
Фріс, В.І. Малихін, А.В. Наумов, В.О. Навроцький,
Д.П. Альошин, Г.П. Жаровська, О.О. Кваша та інші.
Аналіз окремих питань і наукові пропозиції в межах
проблематики здійснено, зокрема, у дисертаційних
дослідженнях останнього часу [8; 23].
Виклад основного матеріалу. Однією з
обов’язкових об’єктивних ознак співучасті виступає кількісна ознака – участь у злочині декількох
суб’єктів злочину.
Загальновідомо, що суб’єктом злочину є фізична
осудна або обмежено осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до норм КК України
може наставати кримінальна відповідальність. Визначення поняття особи як кримінально-правової
категорії нині чинний КК України не містить. Про
сутність і зміст цього поняття можна дізнатися винятково з наукової літератури. Так, особа – людська
індивідуальність, особистість; людина як втілення
індивідуального начала в суспільстві [2].
У кримінальному праві термін «особа» використовується як для позначення того, хто відповідає вимогам суб’єкта злочину, так і для визначення того, хто не
може підлягати кримінальній відповідальності, тобто
неделіктоздатної особи (неосудної особи (ч. 2 ст. 19 КК
України), особи, що не досягла віку кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 22 КК України)). Слід погодитися з Д.П. Альошиним, який, проводячи порівняльний
аналіз положень норм про співучасть кримінальних
кодексів України й Російської Федерації, зауважив, що
застосування терміна «особа» під час визначення співучасті в злочині в Кримінальному кодексі Російської
Федерації «залишає простір для необґрунтованого розширення меж співучасті» [3, с. 66–67].
Порівнюючи законодавчі визначення співучасті
в злочині Кримінального кодексу України 1960 р. та
Кримінального кодексу України 2001 р., наголосимо,
що між ними існують певні розбіжності. Так, на відміну від КК України 1960 р., у КК України 2001 р. закріплено спільну участь декількох суб’єктів злочину
(у КК України 1960 р. – двох і більше осіб). Достатньо аргументованою вважаємо позицію сучасного
законодавця, згідно з якою в цьому разі слід говорити саме про участь суб’єктів злочину, а не осіб.
Тому оскільки законодавцем чітко визначено особу, яка підлягає кримінальній відповідальності, і названо її «суб’єктом злочину», то в усіх положеннях
КК України під час конструювання норм доцільніше
було б, напевно, застосовувати таку категорію, як
«суб’єкт злочину».

Дотримуючись висловленої тези щодо конструювання норм Розділу VІ КК України, слід зазначити,
що термін «особа» було б доцільно в усіх необхідних
випадках замінити на «суб’єкт злочину».
Щоб уникнути використання поняття «особа» в
усіх нормах, які регламентують інститут співучасті,
термін «група осіб» слід замінити на «група суб’єктів
злочину», термін «група осіб за попередньою змовою» – на «група суб’єктів злочину за попередньою
змовою».
У науковій літературі час від часу висловлюються
окремі думки з приводу можливості утворення співучасті шляхом спільної участі належного й неналежного суб’єктів в умисному злочині. П.Ф. Тельнов говорив про окремі спроби сконструювати співучасть
за наявності лише одного осудного суб’єкта, цитуючи при цьому Р.Р. Галіакбарова, який стверджував,
що співучасть цілком є можливою також у випадку,
коли серед осіб, які беруть участь у вчиненні злочину,
одна особа є неосудною або не досягла віку, з якого
за законом настає кримінальна відповідальність1. На
думку згаданих науковців, не менше двох осудних
осіб, які досягли віку кримінальної відповідальності
відповідно до закону, необхідно для співучасті лише
в тих випадках, коли закон передбачає вчинення злочину злочинною групою, вказуючи на це як на ознаки
основного складу. В усіх інших випадках, коли кримінальне законодавство безпосередньо не говорить
про вчинення злочину групою осіб (ні як основна,
ні як кваліфікуюча ознака), для визнання співучасті
необхідно й достатньо, щоб у злочині, що вчиняється декількома особами, лише одна була осудною та
досягла віку кримінальної відповідальності [4, с. 23–
24; 5, с. 25]. Органічно побутують також категорично
протилежні такій позиції думки. Принципово щодо
цього висловлюється А.В. Пушкін, який пише, що
об’єднання декількох осіб, яких не наділено загальними ознаками суб’єкта злочину, може утворювати
групу як соціальне явище, проте така група не відповідатиме ознакам співучасті, оскільки її члени не
є «особами» в юридичному значенні слова [6, с. 12].
Інакше кажучи, суспільно небезпечне діяння, вчинене в результаті зусиль декількох осіб, лише тоді буде
вважатися співучастю, коли його учасників буде визнано суб’єктами злочину, здатними відповідати за
законом за його вчинення [7, с. 103]. Окремі спроби
вирішення питання про фактичну співучасть із неналежними суб’єктами робилися вітчизняними науковцями. Наприклад, О.О. Кваша пропонує суб’єкта
злочину, який спільно з неналежним суб’єктом вчинив злочин, що полягає в заподіянні шкоди життю,
здоров’ю, волі, честі й гідності, статевій свободі чи
недоторканності потерпілого, притягувати до кримінальної відповідальності за групове вчинення злочину [8, с. 73]. Подібне вирішення проблеми вважаємо
цілком логічним та аргументованим, однак запропоноване науковцем визначення дає змогу вирішити
проблему співучасті з неналежним суб’єктом част-

Пізніше вчений змінив свою думку та стверджував, що немає співучасті тоді, коли один із двох учасників злочину є неосудним або не досяг
віку кримінальної відповідальності.
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ково, оскільки коло вчинених злочинів обмежується
виключно діяннями, спрямованими на певну, хоча
й значну, обмежену групу об’єктів, які знаходяться під кримінально-правовою охороною. До того ж
із точки зору необхідності практичного вирішення
проблеми слід розглядати також питання кримінально-правової оцінки діянь неналежного суб’єкта злочину2. Наукові дослідження, спрямовані на розробку
складного інституту співучасті, важливо закінчувати
розробками насамперед принципових і концептуальних положень. Тому, на наше переконання, мають існувати більш універсальні правила кваліфікації подібних діянь.
Застосування терміна «суб’єкт злочину» у формулюванні поняття «співучасть у злочині» (ст. 26
КК України) на перший погляд дало змогу закінчити дискусію серед науковців із приводу зазначеного
вище питання та врегулювати проблеми правозастосування. Однак на практиці дотепер трапляються
помилки під час кваліфікації подібних діянь. Так,
16.04.2013 р. Широківським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок, яким засуджено ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб). Судом встановлено,
що ОСОБА_1 за попередньою змовою з малолітнім
ОСОБА_3, реалізовуючи свій раптово виниклий злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконно заволоділи
мотоциклом марки ММВЗ 3112-11, який належить
ОСОБА_2 [9].
16.07.2013 р. Апеляційним судом Дніпропетровської області вирок Широківського районного суду
Дніпропетровської області від 16.04.2013 р. за кримінальним провадженням щодо ОСОБА_1, засудженого за ч. 2 ст. 289 КК України, було змінено шляхом виключення з кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч. 2
ст. 289 КК України кваліфікуючої ознаки «вчинене
за попередньою змовою групою осіб», оскільки суд
апеляційної інстанції дійшов висновку, що особа, з
якою ОСОБА_1 вчинив злочин, на момент вчинення
злочину не досягла віку, з якого наступає кримінальна відповідальність за вказаний злочин, тому згідно
з вимогами ст. 26 КК України не утворює співучасті
злочину [10]. Такі випадки правозастосування не є
поодинокими [11].
Звертаючи увагу на вищевикладене, слід констатувати, що питання про співучасть у злочинах
із неналежним суб’єктом належить до неповністю
вирішених. Фактично існує проблема, по-різному
іменована в літературі, що зводиться до того, як слід
кваліфікувати дії, що підлягають кримінальній відповідальності, суб’єкта, який вчинив злочин спільно
з «неналежним» суб’єктом (неосудним або з особою,
яка не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність). Чи утворюється при цьому співучасть у злочині? Як характеризуються дії неналеж-

них суб’єктів із точки зору кримінального права?
Як зазначалося, законодавцем у КК України
чітко окреслено осіб, які можуть виступати як співучасники, – суб’єкти злочину з притаманними їм
обов’язковими ознаками (ст. 26 КК України). Позиція вищих судових органів щодо порушеного питання була й залишається практично незмінною, у
цілому зводячись до положення про обов’язковість
належності суб’єктів співучасті в злочині. Так, у
п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну
чи іншу антигромадську діяльність» від 27.02.2004
р. № 2 звертається увага судів на вирішення питання
про кваліфікацію злочину, вчиненого дорослою особою із залученням неповнолітніх осіб, які внаслідок
свого віку (ст. 22 КК України) чи неосудності (ст. 19
КК України) не є його суб’єктами, тому таке спільне
вчинення злочину не утворює співучасті [12].
У п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» від 30.05.2008 р. № 5 надано таке
роз’яснення: «У разі, коли з групи осіб, які вчинили
зґвалтування або насильницьке задоволення статевої
пристрасті неприродним способом, лише одна особа є суб’єктом злочину, а решта осіб внаслідок неосудності або у зв’язку з недосягненням віку, з якого
може наставати кримінальна відповідальність, чи з
інших підстав не можуть бути суб’єктами злочину,
дії винної особи, яка за таких обставин притягується
до кримінальної відповідальності, не можна розглядати як вчинення злочину групою осіб» [13].
Аналогічне роз’яснення щодо суб’єктів злочинів,
що вчиняються в співучасті, надано також у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику у справах про злочини проти власності»
від 06.11.2009 р. № 10 [14].
Цікавим є той факт, що свого часу судова практика часів СРСР фактично визнавала, що суб’єкти
та «несуб’єкти» злочину можуть вчиняти груповий
злочин у межах співучасті в окремих видах кримінальних правопорушень. Так, у п. 10 Постанови
Пленуму Верховного Суду СРСР «Про судову практику у справах про зґвалтування» від 25.03.1964 р.
№ 2 роз’яснювалося, що дії осіб, які організували
зґвалтування групою, слід кваліфікувати за ч. 3 ст.
117 Кримінального кодексу РРФСР та відповідними
нормами кримінальних законів інших союзних республік незалежно від того, що інші учасники згідно
зі ст. 10 Основ кримінального законодавства Союзу
РСР і союзних республік не були притягнуті до кримінальної відповідальності [15].
Для детального дослідження окресленого питання насамперед слід визначитися з кримінально-правовими категоріями, що аналізуються. Суб’єкту злочину відповідно до закону (ст. ст. 18, 26 КК України),
незалежно від здійснення злочину одноосібно чи

Зокрема, це стосується окремого виду неналежних суб’єктів, а саме осіб у віці від 14 до 16 років (за винятком обставин притягнення їх до
кримінальної відповідальності в порядку ч. 2 ст. 22 КК України), про що йтиметься далі.
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разом з іншими особами, повинні бути притаманними обов’язкові формальні ознаки: він повинен бути
осудним і досягти вказаного в законодавстві віку настання кримінальної відповідальності.
Для зручності дослідження пропонуємо певну
диференціацію суб’єктів злочину. Умовно осіб, які
можуть вчинити протиправні кримінально-карні діяння, можна розділити на дві групи: належних і неналежних суб’єктів. При цьому неналежний суб’єкт
у свою чергу може бути абсолютно неналежним і
відносно неналежним. Групу належних суб’єктів
складатимуть особи, які відповідають вимогам ч. 1
ст. 18, ст. 20 КК України, та особи, які характеризуються як спеціальний суб’єкт злочину (ч. 2 ст. 18
КК України). Абсолютно неналежними суб’єктами
визнаватимемо неосудних та осіб у віці до 14 років.
До відносно неналежних суб’єктів слід віднести осіб
у віці від 14 до 16 років (за винятком випадків, коли
особи притягуватимуться до кримінальної відповідальності з 14 років згідно із ч. 2 ст. 22 КК України).
У межах питання, що розглядається, нас цікавить, зокрема, можливість співучасті категорій абсолютно неналежних (неосудних та осіб віком до 14
років) і відносно неналежних суб’єктів (а саме осіб у
віці від 14 до 16 років, які не визнаються суб’єктами
злочинів відповідно до ч. 2 ст. 22 КК України) поряд
із належним суб’єктом злочину. При цьому комбінації такої участі можуть бути різноманітними. Не виникатиме особливих проблем із кримінально-правовою оцінкою діянь у разі співучасті групи в складі
трьох і більше осіб, якщо як мінімум дві з них визнаватимуться належними суб’єктами. Особливості
такої участі проявлятимуться саме у випадках, коли
зі складу злочинного угруповання лише одна особа визнаватиметься такою, яка відповідає ознакам
суб’єкта злочину.
Суб’єкт злочину, наділений, крім основних,
обов’язкових, додатковими ознаками, передбаченими в нормах Особливої частини КК України, називається спеціальним суб’єктом злочину.
Особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК України, перебувала
в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати
свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок
хронічного психічного захворювання, тимчасового
розладу психічної діяльності, недоумства чи іншого
хворобливого стану психіки, не підлягає кримінальній відповідальності. Інакше кажучи, осудність – це
здатність особи під час вчинення злочину віддавати
собі звіт у власних діях і керувати ними. Чинне кримінальне законодавство виходить із того, що лише
осудну або обмежено осудну особу, яка вчинила злочин, може бути притягнуто до кримінальної відповідальності [16, с. 50]. Кримінально-правова сутність
неосудного полягає в тому, що він через наявні в нього психопатологічні (викликані психічною хворобою
або хворобливим станом психіки) та збережені негативні соціально-психологічні й психопатологічні
установки є носієм суспільної небезпеки, а самі його
діяння за своїм характером становлять серйозну небезпеку для суспільства у випадках, передбачених

кримінальним законом. Однак фактично вчинення
злочину в стані неосудності робить суспільно небезпечне діяння особи кримінально нерелевантним.
Важливість встановлення осудності особи полягає
в тому, що вона є передумовою вини, яка є однією
з умов притягнення особи до кримінальної відповідальності. Тому вчинення злочину з неосудним не
може утворювати співучасті, оскільки дії такої особи не можуть характеризуватися як винні. Вона не
усвідомлює суспільну небезпеку власного діяння,
суспільну небезпеку діянь інших співучасників, єдиний для них злочинний результат. У цьому разі буде
відсутньою одна із суб’єктивних ознак співучасті –
схожість умислу співучасників (визначено нами –
П. З.).
До групи абсолютно неналежних суб’єктів віднесено також осіб у віці до 14 років. Розглядаючи
питання так званої вікової осудності, слід зазначити, що визначення поняття «малолітній» чинний КК
України не містить. В окремих нормах КК України
цей термін зустрічається винятково як вказівка на
особливості потерпілого. Якщо йдеться про застосування певних заходів кримінально-правового впливу
(у тому числі й кримінальної відповідальності), КК
України використовує загальне поняття «неповнолітній». Водночас Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) у п. 12 ч. 1 ст. 3
до неповнолітніх осіб відносить малолітніх, а також
дітей у віці від 14 до 18 років. Відповідно до ч. 1 ст.
498 КПК України нижньою віковою межею, з якою
законодавець пов’язує здійснення кримінального
провадження (ідеться про застосування примусових заходів виховного характеру), є 11 років. Таким
чином, термін «неповнолітній» у КПК України охоплює віковий проміжок від 11 до 18 років. Такий підхід є наслідком застосування в КК України терміна
«неповнолітні» як щодо суб’єктів злочинів у віці до
18 років, так і щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння до настання віку кримінальної відповідальності, у контексті застосування примусових
заходів виховного характеру.
Для притягнення до кримінальної відповідальності особа повинна досягти емоційної, духовної
та інтелектуальної зрілості. Цей аспект пов’язують
із питанням про вік кримінальної відповідальності. Мінімальний вік у різних країнах визначається
на категорично різних рівнях: від 6 до 18 років. У
середньому такий вік становить 12 років [17]. У Зауваженні загального порядку № 10 Комітет ООН із
прав дитини встановлює: «Мінімальний вік настання кримінальної відповідальності, що знаходиться
нижче 12-річної межі, розглядається Комітетом міжнародно неприйнятним» [18]. Керівництво із цього
питання також міститься в ст. 4 Пекінських правил,
які рекомендують, що нижня межа віку настання
кримінальної відповідальності «не повинна встановлюватися на занадто низькому віковому рівні, враховуючи аспекти емоційної, духовної та інтелектуальної зрілості» [19].
Кримінальним кодексом України визначено мінімальну межу кримінальної відповідальності на рівні
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14-річного віку. Отже, позиція вітчизняного законодавця виявляється цілком виправданою, оскільки визначення найнижчої межі кримінальної відповідальності, яке має місце в чинному КК України, цілком
підтримується та навіть стимулюється міжнародними стандартами із зазначеного питання.
Встановлення такої мінімальної вікової межі кримінальної відповідальності пояснюється тим, що
здатність осудної особи усвідомлювати небезпеку
своєї поведінки складається поступово, у результаті виховання й життєвих спостережень. До певного
віку в підлітка вже накопичується життєвий досвід,
з’являється можливість усвідомлювати власні вчинки та більш-менш правильно обирати варіанти своєї
поведінки. Досягнення встановленого віку кримінальної відповідальності передбачає також наявність
в особи здатності правильно сприймати зміст і спрямованість кримінального покарання, оскільки лише
за такої умови воно може виправдати свою мету.
У дослідженнях злочинності, її факторів і засобів
боротьби з нею кримінолог Д.А. Дріль визначав певний мінімальний ступінь відповідності всієї психофізичної структури особистості умовам життя оточуючого її суспільства. Такий ступінь, необхідний
для самостійного життя в суспільстві, автор називав
типом «нормальної суспільної людини». При цьому малолітнім особам, за влучним висловлюванням
Д.А. Дріля, не вистачає такого необхідного мінімуму
пристосованості до самостійного життя в суспільстві. Це складає особливість такої категорії осіб, уся
діяльність яких і кожна дія окремо зумовлюються
особливими характеристиками психофізичної організації. Унаслідок певних особливостей такі особи не можуть діяти так, як повинна діяти за тих же
умов людина зазначеного Д.А. Дрілем «нормального
типу», тобто й особа, яка досягла віку кримінальної
відповідальності [20, с. 4].
Безумовно, ситуація збігу в одному умисному
злочині спільно діючих належного суб’єкта та осіб,
які віднесені нами до групи абсолютно неналежних
суб’єктів, завжди матиме місце. Наприклад, Д.В. Савельєв називає подібні випадки груповим злочином
поза співучастю та вважає правильною в цьому разі
кваліфікацію дій суб’єкта злочину за ознакою групи осіб (попередня змова між суб’єктом і неосудним
або малолітнім юридичного значення не має) [21, с.
50]. Тим самим, як констатує А.А. Арутюнов, фактично визнається, що має місце співучасть, оскільки
група осіб (суб’єкти та несуб’єкти злочину) прирівнюється до групи осіб, усі члени якої відповідають
ознакам суб’єкта злочину [22, с. 87]. З такою думкою
Д.В. Савельєва важко погодитися, оскільки, очевидно, це свідчить про розширене тлумачення поняття
співучасті та її форм, що є неприпустимим у кримінально-правовому полі. Використання неповнолітнього чи неосудного для здійснення злочинного
діяння, безумовно, полегшує винному вчинення злочину, допомагає завдати серйознішої шкоди, проте
не перетворює вчинене на співучасть: злочин при
цьому здійснюється за допомогою дій інших осіб,
які згідно із чинним законодавством не підлягають

кримінальній відповідальності, тобто злочин вчиняється «чужими руками» [23, с. 17].
Для практичного вирішення питань кваліфікації
діянь абсолютно неналежних і належних суб’єктів
у разі їх спільної участі в злочині існують норми
про посереднє виконавство. Ще в 1929 р. професор
А.А. Піонтковський зазначав: «Немає співучасті в
тих випадках, коли виконавцем є душевнохворий
або неповнолітній, який через свій вік не може бути
суб’єктом злочину. Підбурювач або пособник душевнохворого чи дитини в скоєнні крадіжки відповідає не за підбурювання або пособництво в крадіжці,
а за саму крадіжку, оскільки неосудний виконавець є
лише знаряддям у скоєнні злочину» [24, с. 301–302].
На думку М.С. Таганцева, у таких випадках співучасник має нести відповідальність як опосередкований виконавець незалежно від усвідомлення чи
неусвідомлення ним відсутності ознак суб’єкта злочину у фактичного виконавця [25, с. 329]. Слід додати, що в такий спосіб жодним чином не нівелюється
суспільна небезпечність діянь виконавця (належного
суб’єкта) і не порушується принцип співмірності покарання, оскільки як на основі чинної ч. 4 ст. 68 КК
України, у якій на сьогодні відсутня чітка диференціація розміру покарання кожного виду співучасника,
так і під час призначення покарання самостійному
суб’єкту злочину суб’єкт правозастосування оперує
повним «арсеналом» санкцій від найменш до найбільш суворого покарання, від нижньої до верхньої
його межі. До того ж втягнення в злочинну діяльність неповнолітнього вимагає додаткової кваліфікації діянь належного суб’єкта за ст. 304 КК України,
а вчинення злочину з використанням малолітнього
або особи, яка страждає психічним захворюванням
чи недоумством, виступають як обставини, що обтяжують покарання (п. 9 ч. 1 ст. 67 КК України).
Відносно неналежні суб’єкти, тобто особи у віці
від 14 до 16 років (за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 22 КК України) зазвичай не підлягають
кримінальній відповідальності. Очевидно, маємо ситуацію, за якої абсолютно неналежний (неосудна чи
малолітня особа) та відносно неналежний суб’єкти
(а саме особа у віці від 14 до 16 років, за винятком
випадків, передбачених ч. 2 ст. 22 КК України) з точки зору суспільної небезпечності діянь знаходяться
на одному рівні.
Тому, продовжуючи питання про можливість повноцінного застосування кримінального закону до
осіб, які належать до категорії неналежних суб’єктів,
слід звернути увагу на певні особливості. Як відомо,
у ч. 2 ст. 22 КК України міститься вичерпний перелік
злочинів, за які особа у віці від 14 до 16 років підлягає притягненню до кримінальної відповідальності.
У доктрині кримінального права така регламентація
пояснюється як результат наявної підвищеної суспільної небезпеки закріплених у зазначеній нормі
діянь.
Про суспільно небезпечний характер діянь осіб,
які приймають спільну участь у злочині, ідеться в
більшості наукових робіт, присвячених дослідженню
інституту співучасті. При цьому більшість вітчизня-

83

Серія ПРАВО. Випуск 32. Том 3

♦

них криміналістів підтримують думку про підвищену суспільну небезпечність діянь, вчинених умисно
спільно декількома особами. Так, А.А. Герцензон,
не розділяючи ні поглядів прихильників акцесорної
теорії, ні поглядів прихильників соціологічної школи права щодо співучасті, обґрунтував необхідність
виділення вчення про співучасть у науці кримінального права тим, що це пов’язано з якісним переростанням суспільної небезпеки злочинів, скоєних
декількома особами. Ф.Г. Бурчак писав: «Такий підвищений рівень суспільної небезпеки обумовлюється тим, що в подібних випадках відбувається не просте додавання сил декількох злочинних елементів, а
таке об’єднання зусиль, яке надає їх діяльності нову
якість». На думку М.І. Панова, вчинення злочину
об’єднаними зусиллями двох чи більше осіб у співучасті завжди свідчить про підвищену суспільну небезпечність учиненого, оскільки співучасть завжди
полегшує вчинення злочину або його приховування,
створює можливість багаторазової злочинної діяльності (множинність злочинів). Злочинці при цьому
діють більш зухвало й рішуче, у них з’являється ілюзія безкарності, можливості уникнути відповідальності [26, с. 207]. Позицію щодо підвищеної суспільної небезпечності діянь, вчинених у співучасті,
відстоюють також П.Ф. Тельнов, П.І. Гришаєв, Г.А.
Кригер, Р.Р. Галіакбаров, О.І. Рарог, А.А. Аветисян,
В.О. Навроцький, О.О. Кваша та інші вчені.
З детального аналізу змісту ч. 2 ст. 22 КК України
помітно, що злочини зі вказаного переліку належать
до категорії середньої тяжкості, тяжких та особливо
тяжких. При цьому значну кількість злочинів таких
же видів не внесено до зазначеного переліку (наприклад, порушення недоторканності житла (ст. 162 КК
України), пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178 КК України), шахрайство
(ст. 190 КК України), умисне пошкодження об’єктів
електроенергетики (ст. 194 КК України), створення
терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 КК України) тощо). Виникає питання:
якщо співучасть у злочинах характеризується підвищеним рівнем суспільної небезпеки, то чому такі
злочини не віднесено до переліку, який міститься в
тій же ч. 2 ст. 22 КК України?
Аналіз статистичних даних за проміжок часу із
січня 2009 р. до грудня 2014 р. свідчить, що всього
за вказаний період зареєстровано 81 137 злочинів,
вчинених неповнолітніми або за їх участю. Зокрема,
у 2009 р. кількість таких правопорушень становила
15 445, у 2010 р. – 17 342, у 2011 р. – 17 864, у 2012 р.
– 14 238, у 2013 р. – 8 781, у 2014 р. – 7 467 злочинів
[27; 28]. До того ж у проекті Концепції Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» на
2016–2020 рр. до переліку проблем, які потребують
вирішення, у цій сфері віднесено відсутність тенденції до зниження рівня злочинності в молодіжному
середовищі, насильства й системної роботи у сфері
її профілактики [29].
У цьому аспекті вищевикладене дозволяє сформулювати певні пропозиції щодо вирішення питання
стосовно повноцінного застосування засобів кримі-

нально-правового впливу до реально існуючих правопорушників, яким через часткову недосконалість
кримінального закону вдається уникати відповідальності. До того ж за таких умов, очевидно, змінюватиметься також кваліфікація діянь інших співучасників шляхом ставлення у вину злочинів, ускладнених
груповою ознакою.
Тому пропонуємо притягувати до кримінальної
відповідальності осіб у віці від 14 до 16 років у всіх
можливих випадках вчинення злочинів середньої
тяжкості, тяжких та особливо тяжких у співучасті.
Закріпити вказане положення можливо в ч. 3 ст. 22
КК України, виклавши її в такій редакції: «Особи
у віці від 14 до 16 років підлягають кримінальній
відповідальності за злочини, передбачені частиною
другою цієї статті, а також за злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, якщо вони були вчинені в співучасті».
Ще одним неоднозначним положенням у нормах
Розділу VІ чинного КК України вважаємо вказівку на
невизначеність кількісної ознаки співучасті – участі декількох суб’єктів (у КК України 1960 р. – двох
і більше осіб). У ст. 28 КК України, що стосується
форм співучасті, законодавцем дублюється кількісна
ознака співучасті: по-перше, застосування невизначеного числівника «декількох», а по-друге, вказівка
вже на точну необхідну кількість осіб для кожної з
форм співучасті («дві або більше», «три або більше»,
«п’ять або більше»).
На наше переконання, у положеннях ч. 1 ст. 19 КК
України 1960 р. містилося визначення співучасті в
злочині, яке більш конкретно відображало кількісну
ознаку цього кримінально-правового феномена, що
було зручнішим для розуміння, тлумачення та правозастосування. У сучасному кримінальному праві
країн світу кількісну ознаку співучасті визначено порізному. Однак у більшості випадків мова йде про
«участь двох і більше суб’єктів» (кримінальні закони
Російської Федерації, Азербайджанської Республіки,
Киргизької Республіки, Республіки Білорусь та низки інших країн) [30; 31; 32; 33].
До того ж слово «декілька» в низці тлумачних
словників визначається як невелика кількість чогонебудь [34], що, на нашу думку, має суперечливий
зміст у контексті норм про співучасть, оскільки кількість учасників злочинних угрупувань може досягати більше десяти, що, звісно, не можна назвати невеликою кількістю.
Тому нами пропонується в усіх нормах КК України, якими регламентується інститут співучасті в
злочині, виключити невизначений числівник «декілька». За цієї умови матимемо таке визначення
кількісної ознаки співучасті та її окремих форм:
«двох і більше суб’єктів злочину» в ст. 26 КК України, «двох і більше виконавців» у ч. 1 ст. 28 КК України, «двох і більше суб’єктів злочину» в ч. 2 ст. 28 КК
України, «трьох і більше суб’єктів злочину» в ч. 3 ст.
28 КК України, «п’ятьох і більше суб’єктів злочину»
в ч. 4 ст. 28 КК України.
Висновки. Таким чином, отримані в ході дослідження висновки актуалізують необхідність у всіх
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можливих (необхідних) випадках замінити слово
«особа» на словосполучення «суб’єкт злочину» в
нормах Розділу VІ КК України, а в ст. 28 КК України
першу та другу форми співучасті визначити як «група суб’єктів злочину» та «група суб’єктів злочину за
попередньою змовою» відповідно.
Використання належним суб’єктом абсолютно
неналежних суб’єктів (малолітньої особи чи неосудного) для здійснення злочинного діяння не перетворює вчинене на співучасть у злочині. Такі випадки
необхідно кваліфікувати винятково в межах інституту посереднього виконавства.
Пропонуємо притягувати до кримінальної відповідальності осіб у віці від 14 до 16 років у всіх
можливих випадках вчинення злочинів середньої
тяжкості, тяжких та особливо тяжких у співучасті.
Закріпити вказане положення можливо, додавши

ч. 3 до ст. 22 КК України й виклавши її в такій редакції: «Особи у віці від 14 до 16 років підлягають
кримінальній відповідальності за злочини, передбачені частиною другою цієї статті, а також за злочини
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, якщо
вони були вчинені в співучасті».
Пропонуємо в усіх нормах КК України, якими регламентується інститут співучасті в злочині, виключити невизначений числівник «декілька». Кількісна
ознака співучасті, у тому числі її окремих форм, матиме таке вираження в нормах КК України: «двох і
більше суб’єктів злочину» в ст. 26 КК України, «двох
і більше виконавців» у ч. 1 ст. 28 КК України, «двох
і більше суб’єктів злочину» в ч. 2 ст. 28 КК України,
«трьох і більше суб’єктів злочину» в ч. 3 ст. 28 КК
України, «п’ятьох і більше суб’єктів злочину» в ч. 4
ст. 28 КК України.
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УДК 343.8

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ
SEARCH OPERATIONS DESCRIPTION
MISAPPROPRIATION OF VEHICLES IN UKRAINE
Колб С.О.,
здобувач кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права
Національної академії внутрішніх справ
У статті на підставі існуючих у науці підходів здійснена оперативно-розшукова характеристика злочину, що передбачений в статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортними засобами», визначені проблемні питання та науково обґрунтовано шляхи їх вирішення на теоретичному та практичному рівнях.
Ключові слова: оперативно-розшукова характеристика, злочин, незаконне заволодіння, транспортний засіб,
склад злочину, кваліфікуючі ознаки злочину, кримінальна відповідальність, кримінальне покарання.
В статье на основании существующих в науке подходов осуществлена оперативно-розыскная характеристика
преступления, предусмотренного в статье 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным
средством», определены проблемные вопросы и научно обоснованы пути их решения на теоретическом и практических уровнях.
Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, преступление, незаконное владение, транспортное
средство, состав преступления, квалифицированные признаки преступления, уголовная ответственность, уголовное наказание.
The article based on existing science approaches made criminal legal analysis of crime provided for in Article 289 of
Criminal Code of Ukraine «Illegal possession of vehicles» as defined problems and scientifically justified their solutions on
the theoretical and practical levels.
Key words: Tracking characteristic, crime, misappropriation, vehicle, the crime, aggravating circumstances of the
crime, criminal liability, criminal penalties.

Актуальність теми. Як свідчить практика, не
дивлячись на незначну питому вагу у загальній
структурі злочинності в Україні, незаконне заволодіння транспортними засобами має велику суспільну
небезпеку, зміст якої, з одного боку, обумовлений посяганням на безпеку руху та експлуатації транспор-

ту, враховуючи, що цей злочин (ст. 289 Кримінального кодексу (далі – КК) України) визначений у розділі
ХІ Особливої частини КК як такий, що спрямований
на зазначений об’єкт кримінально-правової охорони,
а з іншого – це діяння посягає на одне з ключових
конституційних прав особи та громадянина (ст. 41
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Конституції України) – право власності, яке може
бути протиправно порушеним як фізичними, так і
юридичними особами. Поряд з цим, як показують
результати боротьби зі злочинністю в Україні, щорічно жертвами злочинів, пов’язаних з незаконним
заволодінням транспортними засобами, стають десятки тисяч пересічних громадян нашої держави,
іноземців та осіб без громадянства. У зв’язку з цим
на одне з провідних місць у боротьбі із зазначеним
суспільно небезпечним явищем виходять заходи так
званого оперативно-розшукового запобігання злочинам, що здійснюються спеціально визначеними на
нормативно-правовому рівні суб’єктами. Проте без
з’ясування його загального змісту у контексті запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами підвищити ефективність цієї діяльності дуже
складно. Більш того, особливість правової охорони
транспортних засобів в Україні, а також спірність та
дискусійність окремих питань, що складають зміст
досліджуваної проблематики, у свою чергу вимагає
по-новому підійти до їх вирішення, з урахуванням
новітніх технологій, які використовують злочинці
при незаконному заволодінні транспортними засобами, високого ступеня латентності цих злочинів та, в
цілому, низького рівня їх розкриття правоохоронними органами.
Все це й стало вирішальним при виборі об’єкта,
предмета, мети і завдань цієї наукової розробки.
Вивчення наукової літератури показало, що вирішенням проблем, пов’язаних із запобіганням незаконному заволодінню транспортними засобами, активно займаються такі вчені, як: О.М. Брисковська,
Ю.Ф. Іванов, А.В. Канащук, О.М. Корковська, О.М.
Корнєв, В.П. Кравченко, С.Є. Петров, О.А. Просолов, М.О. Свірін, С.С. Чернявський та ін., роботи
яких і стали методологічним підґрунтям при написанні даної наукової статті.
Поряд із цим, з урахуванням прийняття у 2012
році нового Кримінального процесуального кодексу (КПК) України, в якому визначені відмінні від
попереднього КПК порядок і умови використання
результатів проведення оперативно-розшукових заходів, включаючи заходи запобіжного характеру, а
також сучасного стану боротьби з незаконним заволодінням транспортними засобами в Україні,
виникла нагальна необхідність видозмінити зміст
запобігання цим злочинам та окреслити науково
обґрунтовані шляхи підвищення ефективності зазначеного виду діяльності, що й стало вирішальним при виборі напряму та теми цього наукового
дослідження.
Виклад основного матеріалу. Розвиток теорії
оперативно-розшукової діяльності засвідчив, що
кримінологічна, кримінально-правова та інші характеристики злочинів за своїм змістом не включають та в цілому не забезпечують виконання завдань
оперативно-розшукової діяльності (ОРД), визначених, зокрема, в ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [1, с. 6–14]. Втім, як
правильно зробив висновок ряд учених (А.В. Баб’як,
О.О. Дерев’ягін, М.В. Стащак), у сучасній науці ОРД

виокремлено категорію, яку називають оперативнорозшуковою характеристикою [2, с. 36].
Вперше в науковий обіг цю теоретичну категорію
ввів Д.В. Гребельський [3].
У сьогоденні вона знайшла своє відображення у
роботах Б.І. Бараненка, В.Я. Горбачевського, Д.Й.
Никифорчука, В.Л. Ортинського, В.Д. Пчолкіна та
ін. Поряд із цим у науковій літературі досі вживається таке поняття, як «оперативно-тактична характеристика», під якою розуміють характеристику кримінальної або криміногенної події, яка є елементом
оперативно-розшукової ситуації [4, с. 44–45]. Саме
цей елемент і утворює умови, що сприяють підготовці та вчиненню злочину або маскуванню факту протиправного діяння [5, с. 25].
І.І. Басецький [6, с. 92–93] та В.П. Шиєнок [7, с.
22–26] у своїх роботах також ведуть мову про оперативно-тактичну характеристику злочинності, вважаючи, що це науково-практичний термін, що визначає сукупність ефективних організаційно-тактичних
рішень.
Г.Т. Кабанов переконаний, що оперативно-тактична характеристика містить дані, які відображають оперативну обстановку в регіоні, стан боротьби
зі злочинами, кримінологічні особливості злочинців,
способи вчинення протиправних діянь, засоби маскування факту злочину, місця збуту викраденого,
причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів,
тощо [8, с. 71]. Аналогічні підходи можна знайти у
наукових розробках М.С. Картавенка, Б.П. Смаргоринськог, К.М. Тарсукова та ін.
Ці та інші наукові напрацювання й виступили
методологічним підґрунтям для виведення поняття
«оперативно-розшукової характеристики злочинів»
[2, с. 34–38], яке використано у даній статті. Разом з
тим варто зупинитись і на такій проблемі, як складові елементи (системоутворюючі ознаки) цієї характеристики, уявлення про які, як свідчить вивчення
наукової літератури, змінювались залежно від етапу
розвитку теорії ОРД та змісту її предмета.
До даної характеристики вчені у свій час відносили:
1) відомості про стан, динаміку та особливості
вчинення окремих кримінальних діянь (М.І. Семашко) [9, с. 6];
2) опис протиправних дій, подій, явищ, які
пов’язані з ними: криміногенне та кримінальне середовище, злочинна поведінка тощо (Б.І. Бараненко,
Е.О. Дидоренка, К.М. Тарсуков, В.Є. Шиєнок);
3) узагальнена інформаційна модель злочинної
події (Б.П. Смаргоринський);
4) сукупність основних ознак різних видів злочинів (Д.Й. Никифорчук);
5) сукупність відомостей про стан, динаміку діяльності і структуру організованих злочинних груп
корисливо-насильницького спрямування, а також
відомостей, що характеризують суб’єкти вчинення
злочинів і об’єкти посягання, які повинні розглядатися з позиції ефективності застосування оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів з
метою припинення злочинної діяльності й розкриття
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вчинених ними злочинів. При цьому така характеристика формується з таких елементів, які, без сумніву, необхідно обов’язково брати до уваги під час
проведення оперативної розробки організованих
злочинних груп корисливо-насильницького спрямування (М.Г. Богуславський);
6) система значущих для ОРД ознак та їх
взаємозв’язок, що впливають на побудову оперативних версій і розслідування злочинів (П.Т. Дорошенко);
7) комплекс кримінально-правових, кримінологічних, психологічних та інших (спеціальних) ознак,
які розглядаються під кутом зору вирішення оперативно-розшукових завдань (Ю.М. Худяков) [4, с.
52–53];
8) сукупність відомостей, що належать до кримінально-правового аспекту кримінальної події, що
перевіряється, а також криміналістичної та віктимологічної характеристик В.Г. Самойлов [5, с. 20];
9) окрема наукова категорія, яка є інформаційною
моделлю злочину і ґрунтується на елементах кримінально-правової, кримінологічної, криміналістичної, соціально-психологічної та віктимологічної характеристик злочинної події, а також на спеціальних
відомостях про типові дії злочинців щодо маскування злочинів та протидії правоохоронних органів, що
сприяє ефективному вирішенню завдань по розкриттю злочинів оперативними підрозділами ОВС (О.А.
Гапон);
10) окрема наукова категорія, яка є узагальненою
комплексно-системною інформаційною моделлю
злочинної діяльності (діяння) (А.В. Баб’як) [2, с. 40];
11) науково розроблена система найбільш суттєвих, типових для певної категорії злочинів ознак
та властивостей, що відображаються в об’єктивній
реальності й мають значення для найбільш доцільного та правильного застосування заходів та засобів
оперативно-розшукової діяльності (І.М. Зубач) та ін.
Крім цього, певні елементи оперативно-розшукової характеристики викладені у підручниках по ОРД
[10, с. 626–634], навчальних посібниках з цієї галузі
права [11, с. 150–168] та в інших наукових (практично у кожній дисертації є спеціальний розділ із цих
питань), а також у навчально-методичних виданнях
[12, с. 26–58].
Виходячи зі змісту завдань даної наукової розробки, на ще один аспект означеної проблематики варто
звернути увагу. Зокрема, досі в наукових колах існує думка про тотожність оперативно-розшукової та
криміналістичних характеристик [13, с. 51–52].

Як видається, з таким підходом погодитись не
можна, виходячи зі змісту предмета кожної із цих галузей права, а саме: якщо зміст ОРД складає система
гласних і негласних пошукових, розвідувальних та
контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних
засобів (ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»), то до предмета криміналістики
відносяться:
а) закономірності формування, вибору та реалізації підготовки, вчинення та укриття злочину;
б) закономірності виникнення і розвитку зв’язків
між елементами механізму злочину;
в) закономірності виникнення і розвитку явищ,
пов’язаних зі злочином, які є суттєвими для вирішення завдань кримінального провадження (ст. 2
КПК України) [14, с. 33].
З таких самих підстав не можна ототожнювати
оперативно-розшукову характеристику і з іншими характеристиками злочинів (кримінологічною, кримінально-правовою, соціально-психологічною, т. ін.), що
пропонують здійснити окремі науковці (О.А. Гапон).
Більш того, як правильно зробили висновок деякі вчені (А.В. Баб’як, О.О. Дерев’ягін, М.В. Стащак), зміст оперативно-розшукової характеристики
не обмежується певним колом відомостей і визначається, крім предмета та об’єктів ОРД, ще й співвідношенням із предметами інших галузей юридичної науки.
Крім цього, саме для ОРД характерними є дані
про особливості певних видів злочинної діяльності
(зокрема, територіальної) та кримінальної активності, ознаки поведінки певних категорій злочинців,
способи вчинення та маскування злочинів, дані про
пошукові ознаки об’єктів профілактичної діяльності, предметів, знарядь та їх схованок тощо [2, с. 39].
Висновок. Таким чином, виходячи із означених
вище та виведених завдяки науці методологічних
засад, можна сформулювати таке визначення «оперативно-розшукової характеристики незаконного заволодіння транспортними засобами організованими
злочинними угрупованнями» – це науково розроблена та апробована на практиці система найбільш суттєвих та типових для даного виду злочинів ознак (рис
або властивостей), що відображаються в об’єктивній
реальності й мають теоретико-прикладне значення
для найбільш доцільного та правильного застосування форм, методів та засобів оперативно-розшукової
діяльності та в цілому протидії даному суспільно небезпечному явищу.
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ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
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У статті аналізується інститут угод про примирення в аспекті співвідношення формальних та дискреційних засад при вирішенні питань правозастосовчого характеру. Досліджується законодавство зарубіжних країн щодо особливостей закріплення таких угод. З метою переходу вітчизняної системи правосуддя на модель відновно-компенсаційного правосуддя вбачається необхідним скорегувати механізм урахування позиції потерпілого як засіб
оптимізації суддівського розсуду.
Ключові слова: угоди про примирення, призначення покарання, суддівський розсуд.
В статье анализируется институт соглашений о примирении в аспекте соотношения формальных и
дискреционных начал при решении вопросов правоприменительного характера. Исследуется законодательство
зарубежных стран в отношении особенностей закрепления таких соглашений. С целью перехода отечественной
системы правосудия на модель восстановительно-компенсационного правосудия представляется необходимым
скорректировать механизм учета позиции потерпевшего как средства оптимизации судейского усмотрения.
Ключевые слова: соглашения о примирении, назначение наказания, судейское усмотрение.
The article analyzes institution of reconciliation agreements in aspect ratio of formal and discretionary principles in
addressing enforcement measures. The laws of foreign countries regarding features of fixing of such agreements are
investigated. In order to move domestic justice system model of restorative justice-compensatory mechanism seems
necessary to adjust accounting position of victim as a means of optimizing the judicial discretion.
Key words: reconciliation agreement, sentencing, judicial discretion.

Актуальність теми. Сучасному кримінальному
праву притаманне зростання ролі диспозитивних
відносин у механізмі кримінального-правового регулювання (зростання ролі потерпілого, компенсація та реституція), розширення індивідуалістських,
приватних засад, послаблення формалізації та
обов’язковості покарання, що веде до віртуальної
реальності кримінально-правової заборони [1, с.
27]. У цьому зв’язку виникає необхідність у розробці системного механізму врахування волевиявлення

потерпілої особи у галузі кримінальної юстиції. Законом України № 4652-VI «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям
Кримінального процесуального кодексу України» у
Кримінальному кодексі України (далі – КК України)
стаття 65 доповнена частиною п’ятою такого змісту:
«У випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди». Внесення такої
новели до кримінального законодавства зумовлює
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необхідність дослідження правил призначення покарання у передбачених випадках.
Виклад основного матеріалу. Запровадження
угод про примирення, зокрема в аспекті пеналізаційної практики, зміщує акценти кримінальної юстиції
– з пунітивного на відновно-компенсаційний (ресторативний). Як зазначає В.О. Туляков, «коли держава
не в змозі реагувати на перманентні порушення закону – працює не закон, а компенсаційні механізми…
Звідси в теорії кримінального права з’являються
посилання на кримінально-правові угоди» [1, с. 27].
У цьому зв’язку положення ч. 5 ст. 65 КК України
слугуватиме розвитку інституту «згоди» потерпілого у кримінальному праві, яка генетично пов’язана з
інститутом примирення, як зняття потерпілим «своїх
претензій до особи, що вчинила злочин».
Необхідно відзначити, що «згода» потерпілого
у теорії кримінального права не є новою. Її розвиток представлений дослідженнями Ю.В. Бауліна,
О.М. Красікова, С.П. Мокринського, С.В. Познишева, М.М. Розіна, М.Д. Сергієвського, О.В. Сумачева,
М.С. Таганцева, В.О. Тулякова та ін. Слід мати на
увазі, що так звана «згода особи на заподіяння шкоди
власним інтересам» може виступати як обставина,
яка виключає злочинність діяння або може безпосередньо впливати на кваліфікацію злочинів та призначення покарання.
Але згода потерпілого у кримінальному праві є
не лише підставою, що може виключати злочинність
діяння чи впливати на кваліфікацію злочинів, але й
відігравати значну роль у призначенні покарання.
Саме в останньому аспекті у доктрині кримінального права та у законодавчому полі були відсутні чіткі
механізми врахування волевиявлення потерпілого
щодо міри покарання винній у вчиненні злочину
особі. Як справедливо зауважує А.А. Музика, «існує низка казок, зокрема про охорону і захист прав
та інтересів потерпілого у кримінально-правових
відносинах…» [2, с. 161]. Напевно на усунення цієї
прогалини і спрямовані внесені зміни до КК України. На думку Ю.В. Меркулової, «як свідчить практика, не просто привести до компромісу потерпілого
та підозрюваного, і особливо по насильницьким і
насильницько-майновим злочинам. Залишається чимало дискусійних, недостатньо розроблених питань
і аспектів, що пояснюється складністю й багатогранністю інституту відновного правосуддя» [3, с. 238].
А тому необхідним є звернути увагу на ті проблемні питання, які виникли з упровадженням інституту
угод про примирення, та які повинні бути обговорені
задля оптимізації вітчизняного законодавства.
Дійсно, процес призначення покарання має
суб’єктивно-об’єктивну природу. Відповідно, якість
і кількість (вид і розмір) покарання є похідними від
приписів закону, розсуду правозастосувача і, в деяких випадках, від волевиявлення потерпілої сторони.
Діючий кримінальний закон розмежував співпадаючі, але не тотожні категорії «кримінальна відповідальність» і «покарання». В результаті, примирення,
з позиції сучасного законодавця, не пов’язане з призначенням покарання, а пов’язане з вирішенням пи-

тання про реалізацію кримінальної відповідальності
у цілому, і тому характеризує самостійний міжгалузевий (у тому числі кримінально-правовий) інститут
порушення кримінального переслідування і відмови
від нього.
Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України та ч. 1 ст.
475 Кримінального процесуального кодексу України
(далі – КПК України) за наявності угоди про примирення суд призначає узгоджену сторонами міру
покарання. При цьому виникає питання про межі
такого покарання. Як випливає з ч. 2 ст. 469 КПК
України єдиним обмеженням є можливість укладення таких угод у провадженні щодо кримінальних
проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. При цьому, чи повинна така
угода відповідати загальним засадам призначення
покарання, чи ні, не йде мова ні в процесуальному,
ні в матеріальному законодавстві. Певне тлумачення
механізму призначення покарання за наявності угод
про примирення міститься в інформаційному листі
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) №
223-1679/0/4-12 від 15.11.2012 «Про деякі питання
здійснення кримінального провадження на підставі
угод». Зокрема, у п. 3 цього інформаційного листа
вказано, що аналіз статей 65 і 75 КК свідчить, що
домовленості сторін угоди при узгодженні покарання не мають виходити за межі загальних засад призначення покарання, встановлених законом України
про кримінальну відповідальність. У зв’язку з цим
постає низка таких зауважень.
Як відмічає В.І. Тютюгін, приписи ч. 5 ст. 65 КК
про призначення покарання за згодою сторін розміщені услід за частинами 3 і 4 цієї статті, в яких
сформульовані виключення із загальних засад про
призначення у межах, встановлених санкцією статті Особливої частини (п. 1 ч. 1 ст. 65 КК), за вчинений злочин. Така структура (побудова) ст. 65 КК
дає підстави передбачати, що приписи ч. 5 цієї статті
також не можуть, мабуть, розглядатися в якості окремої (самостійної) загальної засади призначення покарання, а є (як і положення 3 і 4 ст. 65 КК) тільки
своєрідним виключенням із загального правила (вимоги), сформульованого у п. 1 ч. 1 ст. 65 КК [4, с. 84].
Однак, виходячи із тлумачення, наданого в вищезазначеному інформаційному листі, про необхідність
відповідності узгодженого сторонами покарання
загальним засадам призначення покарання (до такої
позиції ми власне і приєднуємося), стає зрозумілим,
що розміщення правила про призначення покарання
за наявності угоди про примирення у ч. 5 ст. 65 не
відповідає логіці архітектоніки кримінального закону. А тому ця норма повинна бути виведена зі ст. 65
КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 469 КПК України угода про
примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про примирення можуть
проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним
чи обвинуваченим, захисником і представником або
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за допомогою іншої особи, погодженої сторонами
кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді). У такому випадку ми зіштовхуємося
з так званим «делегованим правосуддям», коли традиційно публічну функцію з вирішення суспільних
конфліктів у формі відправлення правосуддя, що
пов’язана з існуванням судової складової державної
влади, передано на розсуд особам, які професійно не
наділені такими повноваженнями.
Зокрема, розглядаючи проблематику визначення
міри кримінально-правового впливу, виникає питання, як сторони можуть дійти згоди щодо певного виду
і розміру (строку) покарання без прокурора та судді,
особливо в тих випадках, коли вони не мають своїх захисників? Як можуть сторони, наприклад, призначити покарання відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України,
що передбачає врахування ступеня тяжкості вчиненого злочину (у даному випадку необхідно вести мову
про індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого злочину), особу винного та обставини, що пом’якшують
та обтяжують покарання? Такі обставини не просто
повинні бути перераховані у кримінальному провадженні, а повинна бути зрозуміла їх оцінка, тобто
чітко відображено, яким чином такі обставини впливають на вид і розмір (строк) покарання.
Крім цього, відповідно до роз’яснень ВССУ за
наявності обставин, що пом’якшують покарання та
істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного сторони угоди
з огляду на положення статей 65, 75 КК у редакції
Закону України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI
мають право, застосовуючи положення ст. 69 КК,
визначати (узгоджувати): а) основне покарання,
нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції
статті (санкції частини статті) Особливої частини
КК, або б) інше основне покарання, більш м’який
його вид, не зазначений у санкції статті (санкції
частини статті) Особливої частини КК за цей злочин; в) не призначати додаткове покарання, передбачене у санкції статті (санкції частини статті)
Особливої частини КК, як обов’язкове, за винятком
випадків, встановлених ч. 2 ст. 69 КК. При цьому
стає зрозумілим, що підставою для призначення покарання, що виходить за межі санкції статті Особливої частини КК, є саме положення ч. 3 ст. 65 КК
України і кореспондуючої їй ч. 1 ст. 69 КК України,
а не положення ч. 5 ст. 65 КК України.
Справедливо відзначає В.І. Тютюгін, що питання про можливість або, навпаки, недопустимість
призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено у санкції, при укладенні угоди про примирення або визнання вини повинне бути більш
чітко врегульоване безпосередньо у законі [4, с.
85]. У зв’язку із зазначеним, дійдемо висновку, що
при впровадженні такого «делегованого правосуддя» виникає сумнів у здатності сторін примирення
правильно оцінити обставини справи і призначити
міру покарання, що відповідатиме вимогам кримінального закону.
Призначення покарання, узгодженого сторонами, є обов’язковим для суду. Тобто імперативність

норми, передбаченої ч. 5 ст. 65 КК України, має наслідком обмеження дискреційних повноважень суддів. При цьому, відповідно до роз’яснень, наданих
ВССУ, суд зобов’язаний призначити узгоджене сторонами покарання… лише після перевірки угоди
на відповідність діючому законодавству та за відсутності визначених КПК (пункти 1–6 ч. 7 ст. 474
КПК) підстав для відмови, переконавшись, що угода може бути затверджена. Наприклад, у випадку
«зловживання» сторонами угоди положеннями ст.
69 КК, тобто у разі узгодження ними покарання, яке
за своїм видом та/або розміром не відповідає характеру, тяжкості вчиненого діяння та особі винного,
суд має визнати умови цієї угоди такими, що не відповідають інтересам суспільства, та відмовити в її
затвердженні.
Аналогічне рішення має прийняти суд у випадку неврахування прокурором при укладенні угоди
про визнання винуватості наявності обставин, що
обтяжують покарання, наприклад, не знятої або не
погашеної судимості у обвинуваченого, що утворює рецидив злочинів тощо. З такого тлумачення
випливає, що якщо узгоджене сторонами покарання не відповідатиме вимогам закону, як видається, у
першу чергу, мова повинна йти про загальні засади
призначення покарання, передбачені ч. 1 ст. 65 КК
України, суд не призначає той вид і міру покарання, які зазначені в угоді про примирення. Ми вже
висловлювали свій сумнів у здатності сторін примирення надати правильну правову оцінку всім
обставинам справи і узгодити покарання, яке буде
відповідати вимогам закону. Виходячи з цього, стає
зрозумілим, що правило про обов’язковість призначення покарання, вказаного в угоді про примирення, спростовується повноваженням суддів здійснювати правовий аналіз консенсуального рішення
і можливістю не затверджувати угоду у зазначених
випадках.
З іншого боку, інститут призначення покарання
за наявності угоди про примирення не є формалізованим. За задумом законодавця, право сторін на
узгодження міри покарання повинно обмежувати
дискреційні повноваження суддів, однак не ставить
сам пеналізаційний процес у певні рамки. Склалася ситуація, коли правозастосовний розсуд змінив
свого суб’єкта. А саме обмеження суддівського розсудового елементу не становить собою формалізованої системи врахування обставин справи. Хоча,
як уже було з’ясовано раніше, приватний інтерес,
будучи домінантою у концепції угод про примирення, врешті не елімінував дискреційність повноважень суддів у виборі міри кримінально-правового
впливу. Сама норма ч. 5 ст. 65 КК України, як було
проаналізовано, не становить собою виключення із
загальних засад призначення покарання, а перебуває в їх рамках, розміщення такого правила у ст. 65
КК України не відповідає змістовному наповненню
текстуального формулювання ч. 5 цієї статті.
Виходячи з цього та з системного тлумачення
норм інституту угод про примирення, стає зрозумілим, що ч. 5 ст. 65 КК формулює загальне правило,
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просто перекладаючи функцію з призначення покарання з публічного органу на приватних суб’єктів.
Видається раціональним внести у правозастосовний процес конкретний законодавчий припис, що
відповідатиме ідеї законодавця про презумпцію
правового інтересу у пеналізаційній практиці та законодавчій техніці.
Інститут угод у країнах романо-германської правової сім’ї, до якої тяготіє й Україна, існує в обмеженому варіанті. Дуже спірним такий інститут залишається у Франції. Юристи та політики відмічають
неможливість повного дотримання презумпції невинуватості, права на судовий захист. Більш того,
юристами вважається принизливим укладати подібні угоди, тому що це суперечить етиці професії в
деяких аспектах [5]. Крім цього, процес призначення
застосування таких угод не є формалізованим. Привабливим в аспекті позитивного досвіду закріплення
угод про примирення є кримінальне законодавство
ФРН. Саме судові угоди є яскравим прикладом диспозитивних засад у кримінальній юстиції ФРН. Норма про призначення покарання за наявності згоди
особи, яка вчинила злочин, і потерпілого, не є імперативною для суду. Так, відповідно до § 46а КК ФРН
у редакції від 13.11.1998 р., якщо особа, яка вчинила
каране діяння, 1) намагаючись досягнути згоди з потерпілим (згода особи, яка вчинила злочин, і потерпілого – Tater-Opfer-Ausgleich), відшкодовує повністю
збиток або значну частину збитку, завданого своїм
діянням, або серйозно намагається відшкодувати
збиток, або 2) у випадку, якщо відшкодування шкоди
вимагає від неї значних особистих витрат або особистої відмови від чого-небудь, і вона відшкодовує
потерпілому збиток повністю або більшу його частину, то суд на підставі § 49 абз. 1, може пом’якшити
покарання або відмовитися від нього, якщо не передбачено більш суворе покарання, ніж позбавлення
волі на строк до одного року або грошовий штраф до
360 денних ставок. У свою чергу § 49 абз. 1 передбачає градуйоване пом’якшення покарання шляхом
зниження мінімального строку покарання.
Як бачимо, наявність угоди про примирення
дає право для пом’якшення покарання судом, при
цьому призначення покарання за наявності такого
примирення введене у певну формалізовану систему, що позбавляє змоги довільного визначення
покарання як судом, так і приватними особами. У
зв’язку з цим призначення міри кримінально-правового впливу за наявності згоди особи, яка вчинила
злочин, і потерпілого за КК ФРН становить собою
спеціальне правило, так як встановлює конкретні
рамки, що оптимізують правозастосовний процес.
Спостерігається збереження публічного характеру
кримінального провадження з необхідним забезпеченням реалізації приватного інтересу. Крім цього,
заслуговує на увагу застосована термінологія на позначення суб’єктів примирення – «особа, яка вчинила злочин» і «потерпілий». У КК України вжито
термін «сторони» примирення, що є «чужим» для
понятійного апарату матеріальної галузі кримінального права.

КК Республіки Польща від 01.01.1997 р. також
закріплений інститут угод про примирення. Відповідно до § 3 ст. 53 цього кодексу, призначаючи
покарання, суд приймає також до уваги позитивні
результати проведеного посередництва між потерпілим і винною особою, або угоди між ними, якої
досягнуто у судовому провадженні або прокурором. Така норма знаходиться у рамках загальних
правил про призначення покарання, що виправдано змістовним наповненням і текстуальним вираженням такого припису. Згідно з п. 1 § 2 ст. 60
КК Республіки Польща суд може також застосувати надзвичайне пом’якшення покарання в особливо обґрунтованих випадках, коли навіть наймінімальніше покарання, передбачене за злочин, було
би непомірно суворим, особливо якщо потерпілий
примирився з винною особою, шкода була усунена або потерпілий і винна особа домовилися про
спосіб усунення шкоди. § 6 цієї ж статті закріплює,
що надзвичайне пом’якшення покарання полягає у
призначенні покарання нижче нижньої межі, установленої у санкції, або у призначенні більш м’якого
за своїм характером покарання. Тобто наявність
угоди про примирення дає суду право застосувати
приписи, аналогічні інституту більш м’якого покарання, передбаченого законом, регламентованого
ст. 69 КК України. Видається, що інституту угод
про примирення за законодавством європейських
країн, в яких він знайшов поширення, характерні
такі ознаки: 1) це є правом суду застосувати результати примирення при визначенні міри покарання; 2) наявність такої угоди може мати наслідком
пом’якшення покарання судом або призначення
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом; 3) процес призначення покарання за наявності
угод про примирення має певний формалізований
характер.
Висновки. Виходячи з вищезазначеного, враховуючи певний позитивний досвід урегулювання інституту примирення деякими державами, а
також з’ясовані проблемні питання вітчизняного підходу до закріплення угод про примирення,
вважаємо можливим внести зміни до КК України
щодо врахування приватного інтересу у світлі теорії пеналізації. Як уявляється, за наявності на те
згоди потерпілого, покарання винній особі у певних випадках може бути пом’якшене. При цьому
таке пом’якшення не повинно бути обумовлене
відшкодуванням шкоди потерпілій особі. Такі нововведення є продовженням розвитку концепції
конкретизації кримінально-правового значення
особи потерпілого у вітчизняному механізмі регулювання суспільних відносин. Законодавче закріплення механізму врахування позиції потерпілого
щодо міри покарання як продовження розвитку
інституту «згоди» потерпілого у кримінальному
праві сприятиме практизації наукових ідей і поглядів в аспекті пошуку нових форм кримінальноправового реагування на вчинення кримінальних
правопорушень, способів оптимізації суддівського
розсуду.
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РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
УДК 343.137.9

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INNOVATIVE MODEL
INSTITUTE MEDIATION IN CRIMINAL CASES
Аракелян Р.Ф.,
здобувач кафедри кримінального права та процесу
Національної академії управління
У статті висвітлені концептуальні засади новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні.
Надана характеристика концептуальних засад новаційної моделі інституту медіації в кримінальних справах і проаналізовані основні положення проекту Закону України «Про медіацію в кримінальному провадженні», розроблені
автором статті.
Ключові слова: новаційна модель інституту медіації в кримінальному провадженні, проект Закону України
«Про медіацію в кримінальному провадженні».
В статье рассмотрены концептуальные основы новационной модели института медиации в криминальном
производстве. Предоставлена характеристика концептуальных основ новационной модели института медиации в
криминальных делах и проанализированы основные положения проекта Закона Украины «О медиации в уголовном производстве», которые разработаны автором статьи.
Ключевые слова: новационная модель института медиации в уголовном производстве, проект Закона Украины
«О медиации в криминальном производстве».
In this article has been elucidated the conceptual foundations of innovative model institute mediation in criminal cases.
It has been characterized the conceptual foundations of innovative models of institute of mediation in criminal cases and it
has been analyzed the main provisions of the draft Law of Ukraine “On mediation in criminal cases”, which were elaborated
by author of this article.
Key words: innovative model of mediation institute criminal proceedings, the draft Law of Ukraine “On mediation in
criminal proceedings”.

Актуальність теми. Розроблення концептуальних засад новаційної моделі інституту медіації в
кримінальному провадженні детерміноване низкою
неврегульованих проблемних чинників. Першим таким чинником є щорічне збільшення кількості кримінальних правопорушень (зокрема кримінальних
правопорушень невеликої тяжкості, необережних
кримінальних правопорушень середньої тяжкості,
кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості проти власності, кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості проти
волі, честі й гідності особи), що мають істотний негативний вплив на політичну, економічну, соціальну
та інші сфери функціонування суспільства. Другий
чинник розроблення новаційної моделі інституту
медіації в кримінальному провадженні зумовлений
неспроможністю традиційного кримінального правосуддя задовольнити потреби, законні інтереси потерпілого, правопорушника повною мірою. Третій
чинник упровадження новаційної моделі інституту
медіації в кримінальному провадженні – це визнання
міжнародною спільнотою медіації в кримінальних
справах як найкращої моделі відновного правосуддя

за останні 30 років. Четвертий чинник упровадження
новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні передбачає раціональний фінансово-економічний ефект для українського суспільства.
П’ятий чинник розроблення проекту Закону України
«Про медіацію в кримінальному провадженні» зумовлений відсутністю належних нормативно-правових основ регулювання медіації в кримінальних
справах. Шостий євроінтеграційний чинник розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України детермінований
транспозицією “acquis communautaire” Європейського Союзу у правову систему України. Сьомий чинник впровадження інституту медіації в кримінальному провадженні детермінований національними
підзаконними нормативно-правовими актами.
Сім вищезазначених чинників активізували розроблення новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні. Концептуальні засади новаційної моделі інституту медіації в кримінальному
провадженні спрямовані на практичне втілення міжнародно-правових стандартів відновного правосуддя
в національний вимір і конвергенцію кримінальних
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процесуальних засад та наближення останніх до рівня провідних країн світу в аналізованій сфері регулювання.
Значний унесок у дослідження інституту медіації
в кримінальному провадженні зробили такі вітчизняні науковці, як Ю. Микитин, В. Маляренко, Л. Ільковець, В. Землянська, В. Замніус, Д. Ковриженко,
О. Коваленко, С. Олійник, Н. Прокопенко, В. Сегедін., О. Перепадь та інші.
Незважаючи на здобутки в досліджуваній проблемі, у науковій літературі, зокрема у вітчизняних
правників, бракує як системних досліджень, так і
конкретних законодавчих пропозицій, пов’язаних
із упровадженням інституту медіації в кримінальне
процесуальне законодавство України.
Метою статті є характеристика концептуальних
засад новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні, що передбачає аналіз основних положень проекту Закону України «Про медіацію в кримінальному провадженні», розроблених
автором.
Виклад основного матеріалу. Під концепцією в
загальному вигляді розуміють систему поглядів, спосіб розуміння та трактування тих чи інших процесів,
явищ. Під правовою концепцією (лат. conception –
сукупність, система) – провідну ідею, точку зору на
те або інше правове явище, що є важливим засобом
розвитку як юридичної науки, так і науково обґрунтованого державно-правового будівництва. Концепція, схвалена в установленому порядку, кладеться
в основу відповідних законодавчих актів [1, c. 339].
Концептуальним засадам новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні притаманні ознаки вищезазначених визначень, які в загальному вигляді зводяться до новітньої системи поглядів
на розуміння і тлумачення кримінальних процесуальних явищ і процесів, що покладені в основу розробленого автором статті проекту Закону України
«Про медіацію в кримінальному провадженні».
У концептуальних засадах новаційної моделі
інституту медіації в кримінальному провадженні
закладені ідеологічні підвалини відновного правосуддя загалом та консенсуальної моделі медіації
між потерпілим і правопорушником зокрема. Такі
ідеологічні підвалини основані на таких принципах:
принцип дієвої відповідальності правопорушника,
що передбачає прийняття зобов’язання із відшкодування заподіяної шкоди; принцип зцілення потерпілого – визволення потерпілого від тяжких наслідків
кримінального правопорушення; принцип активної
участі сторін кримінального конфлікту задля винайдення взаємоприйнятного рішення; принцип інтеграції правопорушника в суспільство.
Концептуальні засади новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні закріплюють автономний розгляд процедур доказування щодо
кримінально караних діянь, установлення винуватості в юридичному розумінні та винесення вироку
як функціонально розрізненої діяльності, яка потребує іншої якісної процесуальної регламентації, що
передбачає можливість застосування некаральних

засобів впливу на правопорушника. На відміну від
вітчизняного стадійного кримінального процесуального порядку провадження в кримінальних справах,
новаційна модель інституту медіації в кримінальних
справах розглядає кримінальне правопорушення як
процес, який складається з трьох вимірів: минулого,
теперішнього й майбутнього.
Концептуальні засади новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні спрямовані на створення якісно нових процесуальних форм
реагування на кримінальні правопорушення шляхом
широкого залучення до цього процесу сторін процедури медіації в кримінальних справах, незацікавлених третіх осіб, представників громадськості й
передбачають вибудовування поряд із юридичним
гуманітарних методів роботи із виправлення наслідків кримінального правопорушення та ресоціалізації
правопорушника.
Новаційна модель інституту медіації в кримінальному провадженні втілена в розробленому проекті Закону України «Про медіацію в кримінальному провадженні» та спрямована на таке: створення
кримінальних процесуальних основ провадження
процедур медіації в кримінальних справах в Україні;
запровадження ефективних механізмів відновного
правосуддя в кримінальний процесуальний порядок
розв’язання кримінальних конфліктів; зменшення
навантаження на судові та правоохоронні органи,
оскільки більшість кримінальних конфліктів (спорів), до яких застосовуватиметься медіація в кримінальних справах, матимуть позитивне вирішення
й не потребуватимуть подальшого кримінального
провадження у справах; зменшення кількості кримінальних правопорушень (зокрема кримінальних
правопорушень невеликої тяжкості, необережних
кримінальних правопорушень середньої тяжкості,
кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості проти власності, кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості проти
волі, честі й гідності особи); раціональне використанню централізованих і децентралізованих фондів
коштів.
В основу новаційної моделі інституту медіації в
кримінальному провадженні, що відображена в проекті Закону України «Про медіацію в кримінальному
провадженні», закладено стандарти міжнародноправових та європейських правових актів, які засновують консенсуальну модель медіації в кримінальних справах задля гармонізації інституційного
законодавства й подальшого сталого розвитку України. При цьому ідеологічні підвалини консенсуальної
моделі медіації в кримінальних справах, що основані
міжнародно-правовими та європейськими правовими актами, були імплементовані у визначення терміна «медіація в кримінальному провадженні» (п. 2
ч. 1 ст. 1 проекту Закону України «Про медіацію в
кримінальному провадженні») [2]. Також у проекті Закону України «Про медіацію в кримінальному
провадженні» відображено найкращий практичний
доробок механізмів упровадження інституту медіації в кримінальному провадженні Англії, Уельсу,
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Франції, Бельгії, Німеччині, Фінляндії, Нідерландів,
Норвегії та Швейцарії. Такий практичний доробок,
за підсумками процедури бенчмаркінгу, набув полівалентного виміру й частково був калькований.
Запропонований проект Закону України «Про
медіацію в кримінальному провадженні» складається з V розділів і 30 статей, спрямованих на визначення загальних засад медіації в кримінальних
справах; регламентацію порядку провадження процедури медіації в кримінальних справах; регулю-

вання правового становища медіатора з кримінальних справах; визначення організаційно-правових
засад функціонування служб медіації в кримінальних справах. Сутність концептуальних засад новаційної моделі інституту медіації в кримінальному
провадженні розкривається через порядок провадження процедури медіації в кримінальному провадженні. Схематично порядок провадження процедури медіації в кримінальних справах зображений
нижче (див. схема 1, схема 2).
Схема 1
Схематичний порядок провадження процедури медіації в кримінальному провадженні
Схема ініціювання процедури медіації в кримінальному провадженні

Суб’єкти ініціювання процедури медіації в кримінальному провадженні
ініціюють її на будь-якій стадії кримінального провадження:
слідчий суддя, суддя під час судового
провадження за письмовою згодою потерпілого,
підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного за
умови наявності підстав уважати, що такий
захід забезпечить відшкодування шкоди, яка
завдана кримінальним правопорушенням
приймають таке рішення

служби медіації
в кримінальних
справах у межах
територіальної
юрисдикції суду
чи прокурора

прокурор до ухвалення судового рішення по справі
за письмовою згодою потерпілого, підозрюваного,
обвинуваченого чи підсудного за умови наявності
підстав уважати, що такий захід забезпечить
відшкодування шкоди, яка завдана кримінальним
правопорушенням, приймають таке рішення

Підстави ініціювання
процедури медіації в
кримінальному
провадженні

1) кримінальні правопорушення невеликої тяжкості;
2) необережні кримінальні правопорушення
середньої тяжкості;
3) кримінальні правопорушення невеликої та
середньої тяжкості проти власності;
4) кримінальні правопорушення невеликої та
середньої тяжкості проти волі, честі та гідності
особи.
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Схема провадження процедури медіації в кримінальному провадженні

Голова служби медіації в кримінальних
справах розподіляє процесуальні акти
про направлення кримінальної справи
на процедуру медіації в кримінальних
справах між медіаторами із
кримінальних справ

Схема 2

про відкриття процедури медіації в
кримінальному провадженні та в
процесі провадження цієї процедури
медіатор із кримінальних справ
зобов’язаний:

Медіатор із кримінальних справ із
дня надходження до його
провадження процесуального акта
про направлення кримінальної
справи на процедуру медіації в
кримінальних справах приймає
рішення
про припинення процедури медіації
в кримінальному провадженні
у випадках:

За підсумками процедури медіації в
кримінальному провадженні складає
письмовий звіт і направляє його

слідчому судді,
судді,
прокурору який
прийняв
процесуальний
акт

1) урегулювання кримінального конфлікту та
досягнення взаємоприйнятного рішення між
сторонами процедури медіації в кримінальних
справах, що підлягає оформленню у вигляді
певної угоди, домовленості тощо;
2) відмова однієї зі сторін процедури медіації в
кримінальних справах від подальшої участі в
процедурі медіації в кримінальних справах;
3) смерть однієї зі сторін процедури медіації в
кримінальних справах.

1) ужити дієвих заходів для встановлення безпосередніх зв’язків із кожною стороною процедури
медіації в кримінальних справах;
2) поінформувати сторони процедури медіації про таке: призначення, сутність, наслідки процедури
медіації в кримінальних справах, обсяг прав сторін процедури медіації в кримінальних справах під
час провадження процедури медіації;
3) провадити бесіди, тренінги, формальні та неформальні зустрічі із сторонами процедури медіації
в кримінальних справах, застосовуючи при цьому новітні дієві й ефективні комунікативні та
психологічні методики;
4) оформити письмову згоду на участь у процедурі медіації в кримінальних справах від сторін
процедури медіації в кримінальних справах;
5) забезпечити документальне оформлення процедури та підсумків процедури медіації в
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Схематично наведений порядок провадження процедури медіації в кримінальному провадженні не обмежується певною стадією кримінального провадження й передбачає можливість застосування медіації в
кримінальних справах на будь-якій стадії кримінального провадження (ч. 5 ст. 13 проекту Закону України
«Про медіацію в кримінальному провадженні») [2]. Також у ч. 6 ст. 13 проекту Закону України «Про медіацію
в кримінальному провадженні» передбачена можливість застосування процедури медіації в кримінальних
справах у вигляді альтернативної стадії кримінального
процесу за умови, що така процедура була проведена
до порушення кримінальної справи, відповідає інтересам потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного та не зачіпає публічних інтересів держави
[2]. Такий порядок провадження процедури медіації в
кримінальних справах є свідченням гнучкого механізму провадження процедури медіації в кримінальному
провадженні, що передбачає своєчасне залагодження,
припинення й запобігання негативним наслідкам кримінального правопорушення, сприяє гуманізації порядку кримінального провадження та спрямований на
всебічне задоволення інтересів сторін процедури медіації в кримінальних справах. Також новаційний підхід
до провадження процедури медіації в кримінальному
провадженні не передбачає чіткої регламентації порядку і строків провадження процедури медіації в кримінальному провадженні та спрямований на винайдення
індивідуального підходу до кожної кримінальної справи. Такий порядок регулювання є свідченням утілення
доктринальних положень відновного правосуддя й відмежування останнього від традиційного кримінального правосуддя [2].
На схемі 2 графічно зображений порядок провадження процедури медіації в кримінальних справах,
що регламентований ст. 15 проекту Закону України
«Про медіацію в кримінальному провадженні» [2]. Зазначений порядок провадження має симпліфікований,
уніфікований характер і зорієнтований більшою мірою
на високий фаховий рівень медіаторів із кримінальних
справ, що визначає наслідки процедури медіації в кримінальному провадженні. Так, активізація процедури
медіації в кримінальному провадженні починається з
моменту надходження ухвали суду чи постанови прокурора про направлення кримінальної справи на процедуру медіації в кримінальному провадженні. З моменту надходження зазначеного акта голова служби
медіації в кримінальному провадженні за принципом
спеціалізації розподіляє зазначені акти між медіаторами із кримінальних справ і здійснює контроль за своєчасним, повним, усебічним проведенням процедури
медіації в кримінальному провадженні. При цьому
повноваження голови служби медіації в кримінальних
справах обмежуються виключно розподілом процесуальних актів, контролем за своєчасним, повним, усебічним проведенням процедури медіації в кримінальному
провадженні. Голова служби медіації в кримінальних
справах не наділений повноваженнями, пов’язаними
із відкриттям, закриттям, призупиненням процедури
медіації в кримінальному провадженні. Голова служби
медіації в кримінальних справах зобов’язаний доклас-

ти всіх зусиль до виконання визначених у ст. 29 проекту Закону України «Про медіацію в кримінальному
провадженні» завдань [2]. Новаційна модель інституту
медіації в кримінальному провадженні наділила медіатора із кримінальних справ достатньо широкими
повноваженнями, які зумовлені високим рівнем компетентності й фаховості медіатора із кримінальних справ.
Так, медіатор із кримінальних справ із дня надходження до його провадження процесуального акта про направлення кримінальної справи на процедуру медіації
в кримінальних справах приймає рішення про відкриття процедури медіації в кримінальному провадженні.
Також новаційна модель інституту медіації в кримінальному провадженні закріплює новий підхід до
створення та функціонування служб медіації в кримінальних справах. Організаційно-правові засади
служб медіації в кримінальних справах передбачають
їх створення й функціонування у формі юридичних
осіб публічного і приватного права, що орієнтовані
рівною мірою на сторін процедури медіації в кримінальному провадженні. Проектом Закону України
«Про медіацію в кримінальному провадженні» передбачається створення Національної служби медіації в
кримінальних справах, що матиме статус юридичної
особи публічного права (державна організація) та
перебуватиме в підпорядкуванні Міністерства юстиції України [2]. Створення такого інституту забезпечить надання послуг медіації в кримінальних справах
у всіх регіонах України. Також послуги медіації в
кримінальному провадженні надаватимуться спеціалізованими приватними службами медіації в кримінальних справах, які створюватимуться у вигляді
юридичних осіб приватного права. Зазначені служби
медіації в кримінальних справах будуть уключені до
Єдиного реєстру служб медіації в кримінальних справах, який формуватиметься й вестиметься Міністерством юстиції України. Служби медіації в кримінальних справах, незалежно від організаційно-правової
форми створення, матимуть виключну компетенцію,
згідно зі ст. 29 Проекту Закону України «Про медіацію в кримінальному провадженні», та сприятимуть
безпосередній співпраці медіаторів із кримінальних
справ із слідчими суддями й суддями судів відповідного територіального підпорядкування.
Викладені основні концептуальні засади новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні, що імплементовані в проекті Закону України
«Про медіацію в кримінальному провадженні», є наслідком системного, діалектичного аналізу кримінально-правових явищ і процесів, основаних на новітньому
міжнародно-правовому та європейському сприйнятті
й розумінні змісту концептуальних засад відновного
правосуддя загалом і консенсуальної моделі інституту
медіації між потерпілим та правопорушником зокрема.
Висновки. Підсумовуючи, можна дійти висновку
про те, що викладені в статті концептуальні засади
новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні є наслідком системного, діалектичного аналізу кримінально-правових явищ і процесів,
основаних на новітньому міжнародно-правовому та
європейському сприйнятті й розумінні змісту концеп-
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туальних засад відновного правосуддя загалом і консенсуальної моделі інституту медіації між потерпілим
та правопорушником зокрема. Результати дослідження
виявили, що концептуальні засади новаційної моделі
інституту медіації в кримінальному провадженні спрямовані на практичне втілення міжнародно-правових
стандартів відновного правосуддя в національний вимір і конвергенцію кримінальних процесуальних засад
та наближення останніх до рівня провідних країн світу
в аналізованій сфері регулювання.
Обґрунтовано основне призначення новаційної моделі інституту медіації в кримінальному провадженні,
спрямованої на таке: створення кримінальних процесуальних основ провадження процедур медіації в кримінальних справах в Україні; запровадження ефективних механізмів відновного правосуддя в кримінальний
процесуальний порядок розв’язання кримінальних
конфліктів; зменшення навантаження на судові та правоохоронні органи, оскільки більшість кримінальних
конфліктів (спорів), до яких застосовуватиметься медіація в кримінальних справах, матимуть позитивне

вирішення й не потребуватимуть подальшого кримінального провадження у справах; зменшення кількості
кримінальних правопорушень (зокрема кримінальних
правопорушень невеликої тяжкості, необережних кримінальних правопорушень середньої тяжкості, кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості проти власності, кримінальних правопорушень
невеликої та середньої тяжкості проти волі, честі й гідності особи); раціональне використанню централізованих і децентралізованих фондів коштів.
Сутність концептуальних засад новаційної моделі
інституту медіації в кримінальному провадженні розкривається через висвітлення основних положень проекту Закону України «Про медіацію в кримінальному
провадженні», зокрема через визначення загальних
засад медіації в кримінальному провадженні; регламентацію порядку провадження процедури медіації в
кримінальному провадженні; регулювання правового
становища медіатора із кримінальних справ; визначення організаційно-правових засад функціонування
служб медіації в кримінальних справах.
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТ
У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ МОЛОДДЮ
USE OF MATERIALS OF OPERATIVE AND SEARCH ACTIVITIES IN CRIMINAL
PROCEEDINGS AGAINST OFFENCES COMMITTED BY YOUTH
Бабакін В.М.,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант
Харківського національного університету внутрішніх справ
У статті розглянуто окремі аспекти використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальних
провадженнях щодо злочинів, учинених молоддю. Такі слідчі дії застосовують у двох напрямах: для використання
як докази; для обрання тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій у конкретних кримінальних провадженнях. Вивчено дискусійні питання й надано пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного напряму.
Ключові слова: оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, оперативна інформація, кримінальне правопорушення, молодь, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії.
В статье рассмотрены отдельные аспекты использования материалов оперативно-розыскной деятельности в
уголовных производствах относительно преступлений, совершенных молодежью. Такие следственные действия
применяют в двух направлениях: для использования в качестве доказательства; для избрания тактики проведения отдельных следственных (розыскных) действий в конкретных уголовных процессах. Изучены дискуссионные
вопросы и даны предложения по совершенствованию исследованного направления.
Ключевые слова: оперативные подразделения органов внутренних дел, оперативная информация, уголовное
преступление, молодежь, следственные (розыскные) действия, негласные (розыскные) следственные действия.
Use of materials of operative and search activities in criminal proceedings on offences committed by youth are
considered. Such investigative activities are used in two directions: for using them as proof and for choosing the tactics of
conducting some investigative (search) activities in specific criminal proceedings. The author considers some controversial
issues and offered ways to improve solving problems
Key words: operational units of internal affairs bodies, operational information, criminal offence, youth, investigative
(search) activities, secret investigative (search) activities.
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Актуальність теми. Згідно з дослідженням, використання результатів оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) у кримінальних провадженнях
досудового розслідування регламентується ст. 10
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» і ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). На сьогодні цей
напрям діяльності у правозастосовній діяльності залишаться дискусійним, навіть після прийняття чинного КПК України у 2012 р., яким уведено достатню
кількість новел, що вимагає свого теоретичного й
прикладного переосмислення. Важливе місце у викритті, припиненні та розслідуванні кримінальних
правопорушень, зокрема, серед молоді посідає ОРД,
за допомогою якої здійснюються гласні й негласні
заходи та методи процесу збирання доказів, документування й фіксації злочинної діяльності на стадії
підготовки, замаху або вчинення тощо. У зв’язку з
цим проблеми використання результатів ОРД у досудовому слідстві є досить актуальними для сучасного кримінального процесу та ОРД з урахуванням
того, що остання, згідно з чинним КПК України,
перетворюється в нові форми щодо постановки завдань тільки слідчим, прокурором, а також методики
проведення, застосування, фіксації, оцінювання та
обрання тактики під час використання у кримінальному провадженні.
Проблемі використання матеріалів ОРД у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень
приділяли значну увагу вчені: О.Я. Баєв, В.П. Бахін, О.Ф. Долженков, М.П. Климчук, С.Є. Кучерина, С.С. Кудінов, М.А. Погорецький, В.Д. Пчолкін,
С.В. Слінько, О.П. Снігерьов, В.В. Шендрик, М.І.
Шепітько, Д.І. Никифорчук, О.О. Юхно й інші. Саме
тому з урахуванням сучасних тенденцій новітнього
кримінального процесуального законодавства України дослідження питань використання результатів
ОРД у кримінальному провадженні є актуальними та
доцільними, з метою підвищення ефективності протидії злочинності, зокрема молодіжної.
Метою статті є правовий аналіз використання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних
провадженнях щодо злочинів, учинених молоддю,
і напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо
шляхів удосконалення досліджуваного напряму.
Виклад основного матеріалу. Досліджені питання закріплено на законодавчому рівні й у відомчих
і міжвідомчих нормативно-правових актах. Так, у
КПК України [1], Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2], Законі України «Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» [3], Інструкції «Про організацію
проведення негласних слідчих (розшукових) дій та
використання їх результатів у кримінальному провадженні» й інших нормативно-правових актах України [4] вироблено положення й напрацьовано методики організації діяльності слідчих і оперативних
підрозділів правоохоронних органів (зокрема ОВС),
практичної реалізації проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у
цьому напрямі діяльності, що доцільно використову-

вати у протидії злочинності, зокрема серед молоді.
Результати аналізу чинного законодавства свідчать про те, що завдання, які визначені у КПК України та Законі України «Про оперативно-розшукову
діяльність», збігаються відносно викриття, запобігання, припинення й документування кримінальних
правопорушень стосовно осіб, які готують або вчиняють їх, під час розшуку осіб, котрі переховуються від органів досудового розслідування та суду. У
зв’язку з цим, на нашу думку, виникають проблеми
щодо вдосконалення найбільш ефективних засобів
і механізмів забезпечення використання матеріалів
оперативно-розшукової діяльності для забезпечення
завдань, мети, успішного й ефективного проведення
досудового розслідування щодо конкретних кримінальних проваджень.
Запровадження до КПК України правового інституту слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих
(розшукових) дій, які уповноважені здійснювати
слідчий і прокурор, свідчить про те, що основним
завданням уповноважених осіб є отримання в законному порядку оперативної інформації, яка направлена на здійснення організації заходів щодо протидії
кримінальним правопорушенням, особливо серед
молоді.
Ми підтримуємо наукову позицію С.Є. Кучеріної,
яка класифікує використання матеріалів ОРД у кримінальному провадженні на три етапи: 1) правове
оцінювання матеріалів, 2) визначення способів; 3) їх
безпосереднє використання [5]. Але з цього випливає, що матеріали ОРД необхідно використовувати
у кримінальному провадженні з дотриманням прав
і свобод людини та громадянина. Відповідно до положень ст. 253 КПК України, особа, конституційні
права якої були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також
підозрюваний, його захисник мають бути письмово
повідомлені прокурором або за його дорученням
слідчим про таке тимчасове обмеження.
Слідчий під час здійснення кримінального провадження оцінює матеріали ОРД у двох аспектах: 1)
кримінально-процесуальному, 2) кримінально-правовому [6, с. 22]. Результати аналізу оцінювання дають
підстави щодо практичної реалізації та прийняття рішення слідчим стосовно доцільності й перспективи
їх використання у кримінальному провадженні. На
нашу думку, оцінювання матеріалів ОРД є вирішенням завдань кримінального процесу щодо застосуванням дійових напрямів і прийомів використання оперативно-розшукових матеріалів у межах кримінальному
провадженні та недопущення розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. Як слушно
зауважує В.Т. Томін, джерела інформації, одержані в
результаті ОРД, можна використати в доказуванні у
кримінальному провадженні без розголошення способу їх одержання. Питання щодо допустимості таких
джерел має вирішуватися після їх перевірки процесуальними засобами й визначення їх достовірності [7, с.
8], що ми підтримуємо.
Використання оперативно-розшукових матеріалів сприяє ефективній підготовці та якісному про-
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веденню слідчих (розшукових) дій і за участі підозрюваного. Так, уміло використовуючи їх, слідчий
може в процесі розслідування отримати від підозрюваного повні й достовірні показання про обставини,
які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з’ясувати нові джерела доказів, а в деяких випадках перевірити правильність
вибраного напряму розслідування та застосованої
тактики [8, с. 125]. Відповідно до ст. 20 КПК України, підозрюваний має право на захист, який полягає
в наданні йому можливості надати усні або письмові
пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати й подавати докази, брати особисту участь
у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати
інші процесуальні права.
Тактичні підходи до використання матеріалів оперативно-розшукових заходів зумовлені необхідністю
звести до мінімуму розшифрування методів ОРД, відсутністю обставин, що можуть заважати їх переданню до суду (загроза життю або здоров’ю громадян,
котрі надають негласну допомогу, можливе розсекречення довірених осіб, тактики застосування оперативно-технічних засобів, незавершеність оперативного
заходу тощо), нейтралізувати створюване окремими
засобами масової інформації враження про глобальне
розповсюдження й використання оперативно-технічних засобів [9, с. 136], а також забезпечення безпеки
працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві, членів
їхніх сімей і близьких родичів [1].
Оперативний підрозділ повинен направляти правильно процесуально оформленні матеріали щодо
результатів ОРД, які є підставами для внесення в
ЄРДР.
Згідно з положеннями ст. 214 КПК України, матеріали ОРД можуть бути використані для початку
кримінального провадження як підстави для проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій або під час їх проведення [10].
Матеріали ОРД, у яких зафіксовано фактичні
дані про протиправні діяння окремих осіб і груп
осіб, отримані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність», можуть використовуватися
в кримінальному провадженні як докази (ч. 2 ст. 99
КПК України), на нашу думку, є підставою отримання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій
та негласних слідчих (розшукових) дій щодо кримінального провадження [1].
Відповідно до положень ст. 214 КПК і ч. 2 ст. 7
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», працівник оперативного підрозділу в разі викриття ознак злочину або осіб чи груп, що їх учиняють, під час реалізації завдань ОРД, відповідальність
за які передбачена Кримінальним кодексом України,
зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали до слідчого органу для початку та здійснення
кримінального провадження [1].
Ми підтримуємо наукову думку Є.Л. Нікітіна,
який уважає, що результати ОРД, використані при

доказуванні у кримінальних провадженнях, мають
давати змогу формувати докази, які відповідають
вимогам кримінального процесуального законодавства, що висуваються до доказів загалом і окремих
видів доказів зокрема. Вони повинні містити відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні, зазначення джерела отримання можливого доказу або предмета, що може стати доказом,
а також дані, які надають можливість перевірити в
умовах кримінального судочинства докази, сформовані на їх основі [11, с. 81].
Як справедливо зауважує М.О. Подольний, «процес розслідування – це насамперед процес пізнання,
процес пошуку і використання отриманої інформації. Від його успіху залежить справедливість правосуддя, здійснюваного по конкретній кримінальній
справі. Від його організації залежить успіх розслідування злочинів» [12, с. 293], що ми підтримуємо,
але, на нашу думку, крім цього, необхідно також
ураховувати, що успіх розслідування кримінальних
правопорушень, особливо вчинених молоддю, залежить від ефективної взаємодії слідчого й оперативного працівника при обранні правильної тактики та
використанні методів і засобів, що застосовуються
під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
У зв’язку з цим варто підтримати думку С.Л. Заугольникова про те, що «процес доказування в розслідуванні злочинів багатоскладний, тому зростає
роль оперативно-розшукової діяльності в частині
використання у кримінальному процесі результатів
оперативно-розшукової діяльності, аж до надання їм
значення судових доказів» [13, с. 133]. Але, на нашу
думку, у зв’язку з прийняттям КПК України у 2012
р., процес збирання доказів у досудовому розслідуванні може здійснюватись також і за результатами
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які
виконуються працівниками оперативних підрозділів
за дорученням слідчого, що на сьогодні є актуальним
і дискусійним питанням.
У зв’язку з нестабільною соціально-економічною
ситуацією в Україні, створенням умов щодо утворення злочинних груп та угруповань, до складу яких входять неповнолітні особи й молодь, перед оперативними підрозділами ОВС виникає потреба у виявленні,
запобіганні та припиненні такої діяльності й використанні результатів ОРД в ефективному досудовому розслідуванні категорії таких проваджень. Як справедливо відзначає Г.О. Душейко, результати ОРД слідчий
може використати тільки у випадку, коли можна встановити джерело отримання тієї чи іншої інформації,
доказати її об’єктивність і достовірність, перевірити її
зміст слідчими діями. На його думку, будь-яка інформація, здобута за допомогою оперативно-розшукових
заходів, може набути значення судових доказів тільки
в тому випадку, якщо вона введена в кримінальне судочинство процесуальним шляхом [14, с. 185]. Згідно
з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному
провадженні є фактичні дані, отримані в передбаченому ним порядку, на підставі яких слідчий, прокурор,
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слідчий суддя і суд установлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для
кримінального провадження й підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці й оцінюванні доказів
з метою встановлення обставин, що мають значення
для кримінального провадження.
Під час досудового розслідування слідчий у
межах кримінального провадження та на підставі
отриманих результатів оперативно-розшукових заходів працівниками оперативних підрозділів ОВС
має право здійснити огляд і виїмку кореспонденції,
відповідно до ст. 262 КПК України, що свідчать про
процесуальний порядок отримання фактичних даних, які можуть бути після їх оцінювання доказами у
кримінальному провадженні.
Формування доказової бази щодо кримінальних
проваджень є елементом пізнаваної діяльності слідчого, яка починається з непроцесуальної діяльності
працівника оперативного підрозділу, відповідно до
Закону «Про оперативно-розшукову діяльність». У
зв’язку з цим слідчий під час розслідування кримінального провадження отримує від уповноваженого
оперативного підрозділу відповідну інформацію, яку
він аналізує, перевіряє та приймає рішення щодо її
перспективності.
Отримання доказової бази в досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, які вчинені
молоддю, є найбільш важким, оскільки вимагає від
слідчого максимальної зосередженості уваги, сил та
енергії. Крім того, така робота передбачає здатність
слідчого визначити під час розслідування кожного
конкретного злочину межі доказування, оскільки
це є неодмінною умовою ефективності його роботи.
Також становлять труднощі в цій роботі визначення
характеру взаємин із працівниками правоохоронних
органів, на яких покладено обов’язок проведення
оперативно-розшукових заходів. Вирішення проблем, пов’язаних із цією взаємодією, має полягати в
тому, що слідчий повинен уміти брати на себе керівництво всією пізнавальною діяльністю, яка є суттю
всякого розслідування [12, с. 290]. Слідчий під час
проведення кримінального провадження за фактами

учинення окремих видів злочинів, за якими фігурують особи молодого віку, повинен уміти практично
використовувати інформацію, отриману під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, для встановлення доказів.
Результати аналізу використання матеріалів ОРД
у кримінальних провадженнях щодо протидії молодіжній злочинності свідчать про те, що працівники
оперативних підрозділів ОВС мають можливість
отримати оперативну інформацію відносно молодих
осіб у більшому обсязі, ніж при проведенні слідчих
(розшукових) дій. На підставі цього на сучасному
етапі роль і значення матеріалів, одержаних за допомогою ОРД, є одним із пріоритетних завдань (а
інколи лише єдиними) щодо підвищення ролі ОРД
у доказуванні та ефективності запобігання і протидії
молодіжній злочинності.
Отже, використання матеріалів ОРД допомагає
слідчому й оперативним працівникам ОВС визначити найбільш доцільний напрям запобігання або
припинення кримінальних правопорушень, особливо з боку неповнолітніх і молоді, їх розшуку у
разі ухилення від кримінальної відповідальності, а
також установити особу, яка володіє відповідною інформацією, що цікавить органи внутрішніх справ, і
зможе своєчасно її надати. Необхідно зазначити, що
виявлення та документування осіб молодого віку або
неформальних молодіжних угруповань можливо за
чіткої організації діяльності з особами, які співпрацюють з ОВС. Практика діяльності оперативних підрозділів ОВС свідчить про те, що корисливі злочини
проти громадян учиняє переважно саме молодь.
Висновки. На підставі вищевикладеного варто
зазначити, що використання матеріалів ОРД у кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених
молоддю, із застосування слідчим та оперативним
працівником відповідних спеціальних теоретичних
знань і практичних навичок щодо процесуального
забезпечення й використання механізмів і результатів негласних слідчих (розшукових) дій є ефективним заходом, необхідним для успішного проведення
досудового розслідування щодо конкретних кримінальних правопорушень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. Г. Гончаренка, В.Т. Нора,
М.Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – С. 553–602.
2. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135 // Відомості Верховної Ради
України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051.
3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 4. – Ст. 34.
4. Про затвердження Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання
їх результатів у кримінальному провадженні» : Наказ Генеральної прокуратури України від 16 листопада 2012 р. № 114.
5. Кучерина С.Є. Щодо змісту діяльності з використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві / С.Є. Кучерина, С. Кудінов // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення :
матер. постійно діючого наук.-практ. семінару, Харків, 28 жовт. 2011 р. – Вип. 3 : у 2 ч. – Ч. 1. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2011. – С.
252–257.
6. Кудівнов С.С. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : [навчально-практичний посібник] / С.С. Кудівнов, Р.М. Шеховцов, О.М. Дроздов, С.О. Гриненко.
– Х. : Оберіг, 2013. – 344 с.
7. Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства / В.Т. Томин. – М. : Юридическая литература, 1991. – 240 с.
8. Пивоваров В.В. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ : [монографія] / В.В. Пивоваров, Л.I. Щербина. – X. : Право, 2006. – 176 с.

102

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015

♦

9. Колесник В.А. Можливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві
/ В.А. Колесник // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України / гол. ред. проф. В.Л. Регульський. – Львів : Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – С. 132–137.
10. Оперативно-розшукова діяльність : [навчальний посібник] / [Є.М. Моїсеєв, О.М. Джужа, Д.І. Никифорчук та ін.] : за
заг. ред. О.М. Джужи. – К. : Правова єдність, 2009. – С. 255–263.
11. Никитин Е.Л. Обеспечение законности выявления и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ,
оперативно-розыскными органами / Е.Л. Никитин, А.А. Ларинков // Криминалист. – 2008. – № 2. – С. 72–81.
12. Подольный Н.А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования преступлений, совершенных
молодежными организованными группировками : дисс. .. докт. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Н.А. Подольный. – М., 2008. – 496 с .
13.Заугольников С.Л. Взаимосвязь уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности при раскрытии
и расследовании преступлений / С.Л. Заугольников // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : материалы шестой Междунар. науч.-практ. конф. – Барнаул : Барнаулский юрид. ин-т, 2008. – 158 с.
14. Душейко Г.О. Про правове та відомче урегулювання порядку надання результатів ОРД органам дізнання, слідчому,
прокурору та суду / Г.О. Душейко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 2. – С. 181–194.

УДК 343.15

ІСТОТНЕ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ
ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СУДОВИХ РІШЕНЬ
В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ТА КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
FUNDAMENTAL VIOLATION OF THE CRIMINAL PROCEDUR LAW
AS A GROUND TO JUDGEMENTS REVISION
IN AN APPEAL AND CASSATION ORDER
Бобечко Н.Р.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка
У статті розглянуто одну з кримінальних процесуальних підстав для перегляду судових рішень у кримінальному
судочинстві України – істотне порушення кримінального процесуального закону. Аналізуються відповідні норми
Кримінального процесуального кодексу України, а також погляди дослідників. Автор подає своє бачення питань,
що входять до предмета дослідження, висловлює пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального
закону України.
Ключові слова: апеляційне провадження, касаційне провадження, підстави для перевірки судових рішень, істотне порушення кримінального процесуального закону, зміна або скасування судових рішень.
В статье рассмотрено одно из уголовно-процессуальных оснований к пересмотру судебных решений в уголовном судопроизводстве Украины – существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Анализируются
соответствующие нормы Уголовного процессуального кодекса Украины, взгляды исследователей. Автор наводит
свое видение вопросов, что входят в предмет исследования, вносит предложения по усовершенствованию уголовно-процессуального закона Украины.
Ключевые слова: апелляционное производство, кассационное производство, основания для пересмотра
судебных решений, существенное нарушение уголовно-процессуального закона, отмена или изменение судебных
решений.
One of the procedural grounds to judgements revision in the criminal procedure of Ukraine – fundamental violation of
the criminal procedure law is considered. The norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the sights of researchers
had been analyzed. The author directs the vision of questions that enter into an object of research, makes offers on
improvement the criminal procedure law of Ukraine.
Key words: appeal proceedings, cassation proceedings, fundamental violation of the criminal procedure law, grounds
to judgements revision, cancellation or alteration of the judgment.

Актуальність теми. Невід’ємною складовою
кримінального провадження є кримінальна процесуальна форма. Вона встановлюється кримінальним
процесуальним законом, а її недодержання в усіх випадках уважається порушенням його норм.
Дефініція істотних порушень кримінального процесуального закону, викладена у ч. 1 ст. 412 Кримінального процесуального кодексу України (далі
– КПК України), завдяки своїй універсальності,

фактично охоплює ознаки всіх трьох кримінальних
процесуальних підстав для зміни або скасування судових рішень. У цьому простежується певна наступність, адже законодавче формулювання цієї підстави
у КПК УРСР 1927 р. не відрізнялося конкретністю
– «якщо під час розгляду справи зроблено таке порушення або таке неправильне застосування закону
і, зокрема, правил судочинства, які мали істотний
вплив на вирок» [1, с. 115]. Розробники КПК України

103

Серія ПРАВО. Випуск 32. Том 3

♦

2012 р. запозичили визначення істотного порушення
вимог кримінального процесуального закону з редакції ч. 1 ст. 370 КПК України 1960 р. та скоротили
його відповідно до ідеології нового кодифікованого
акта. Тож про який-небудь прогрес у цьому питанні
мова йти не може.
Указаній підставі присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед яких важливе місце посідають роботи Л.О. Воскобітової, Л.Д.
Калінкіної, Р.М. Ласточкіної, Т.Г. Морщакової, Т.О.
Москвітіної, Я.О. Мотовіловкера, Г.М. Омельяненко, О.І. Скородєлової, О.А. Ширванова, M. Pawełka
й інших, що сприяло розвитку теорії і практики її застосування.
Водночас більшість досліджень була опублікована кілька десятків років тому та їх автори, оцінюючи інші політико-правові умови й законодавчі положення, об’єктивно не могли охопити проблеми, що
виникли останніми роками. Крім того, проблеми,
пов’язані з регламентацією та застосуванням підстави, передбаченої ст. 412 КПК України, незважаючи
на їх важливе теоретичне й практичне значення, досі
не стали предметом дисертаційних і спеціальних монографічних досліджень у межах вітчизняної науки
кримінального процесу. Аналіз кримінального процесуального законодавства України дав змогу виявити низку аспектів, не врахованих під час конструювання статті, що регламентує істотне порушення
кримінального процесуального закону. Утім це один
із резервів, використовуючи який, можна бути досягнуто покращення правозастосовної діяльності суду.
Метою статті є дослідження істотного порушення кримінального процесуального закону як підстави для перевірки судових рішень в апеляційному та
касаційному порядку.
Виклад основного матеріалу. Для розкриття сутності істотного порушення кримінального процесуального закону потрібно визначити зміст понять
«кримінальний процесуальний закон» і «порушення
кримінального процесуального закону».
Кримінальний процесуальний закон – це нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України, що містить систему юридичних норм,
які, ґрунтуючись на загальновизнаних принципах і
нормах міжнародного права, регулюють діяльність
суб’єктів кримінального судочинства й суспільні
відносини, що складаються у сфері такої діяльності
щодо початку кримінального провадження, порядку
та умов проведення досудового розслідування, здійснення судового розгляду, перевірки правосудності
ухвалених судових рішень, а також їх звернення до
виконання й вирішення питань, пов’язаних із виконанням судових рішень.
З усього масиву нормативно-правових актів із питань кримінального провадження насамперед необхідно виділити Конституцію України, оскільки вона
має найвищу юридичну силу, а її норми характеризуються прямою дією. Конституція України містить
чимало норм, що стосуються кримінального провадження, більшість із яких закріплена в Розділі ІІ,
Розділі VII та Розділі VIII.

Крім того, дія ст. 412 КПК України стосується й
норм міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, зокрема положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод.
Водночас базовим кримінальним процесуальним
законом є КПК України, тому у ст. 412 КПК України
передусім ідеться про порушення викладених у ньому приписів.
Порушення, визначені ст. 412 КПК України, також можливі при застосуванні норм, які стосуються
кримінального провадження, що закріплені в інших
законах України (наприклад, Законі України «Про
усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій,
які мали місце під час проведення мирних зібрань»
від 29 січня 2014 р., Законі України «Про внесення
змін до Закону України «Про застосування амністії в
Україні» від 27 лютого 2014 р. щодо повної реабілітації політичних в’язнів», Законі України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у
зв’язку з проведенням антитерористичної операції»
від 12 серпня 2014 р.).
Не вважатиметься порушенням кримінального
процесуального закону невиконання чи неналежне виконання приписів підзаконних нормативноправових актів, які регулюють окремі кримінальні
процесуальні відносини, що пояснюється вимогою
верховенства закону. Винятковою сферою дії кримінального процесуального закону є встановлення підстав, порядку й умов кримінального провадження, у
тому числі обмеження конституційних прав, свобод
і законних інтересів особи в цій галузі. Підзаконні
ж нормативно-правові акти розвивають, конкретизують первинні норми, закріплені у кримінальному
процесуальному законі, установлюють порядки реалізації норм кримінального процесуального закону,
тобто виконують функцію вторинного правового регулювання кримінальних процесуальних відносин.
Суперечність правовим позиціям Конституційного Суду України, судів вищого рівня в конкретних
кримінальних провадженнях, зокрема Верховного
Суду України, правоположенням, сформульованих у
постановах Пленуму Верховного Суду України, інформаційних листах, постановах Пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, також не може вважатися порушенням кримінального процесуального закону, адже
останні не є законодавчими актами, хоча й мають
нормативний характер. Обставини, про які йдеться
у ст. 412 КПК України, є результатом правотворчої
діяльності, натомість положення, сформульовані
вказаними судовими органами, з’являються внаслідок правозастосовної діяльності. Крім того, якщо
суд, який ухвалив рішення, знайшов інші аргументи,
належним чином обґрунтував свої висновки, піддав
глибокій і критичній оцінці вже сформульовану правову позицію з певного питання, то сам факт відмінного тлумачення ще не свідчить про допущене ним
порушення. Утім, не маючи достатньої аргументації, інший погляд суду фактично означає порушен-
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ня норм Конституції України, КПК України, законів
України або ратифікованих Україною міжнародних
договорів.
Ґрунтуючись на результатах загальнотеоретичних розвідок процесуальних правопорушень, проведених досліджень проблем кримінальних процесуальних правопорушень, можна стверджувати, що
порушення кримінального процесуального закону
є винним суспільно шкідливим чи суспільно небезпечним діянням деліктоздатного суб’єкта кримінального провадження, прямо передбаченим кримінальним процесуальним законом, що тягне застосування
санкцій різної галузевої належності.
На відміну від неповноти судового розгляду (ст.
410 КПК України) та невідповідності висновків суду
першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження (ст. 411 КПК України), у ст. 412
КПК України головний акцент робиться на недотриманні нормативно закріпленого порядку кримінального провадження, спрямованого на реалізацію норм
закону України про кримінальну відповідальність
на підставі кримінально-правових відносин, що забезпечується правовими санкціями. Одним із найважливіших завдань такого порядку є встановлення
механізму захисту прав, свобод і законних інтересів
особи, недопущення свавілля державними органами
та службовими особами, які ведуть кримінальний
процес, тобто забезпечення належної правової процедури. Остання визначає спрямування кримінальної процесуальної форми.
Водночас за змістом ч. 1 ст. 412 КПК України не
кожне кримінальне процесуальне правопорушення,
допущене слідчим суддею, судом, тягне застосування процесуальних санкцій, а лише те, що вплинуло
або могло вплинути на ухвалення правосудного судового рішення. Це означає, що для розмежування
істотного порушення кримінального процесуального закону від тих порушень кримінального процесуального закону, що не тягнуть зміни або скасування судового рішення, до уваги беруться правові
наслідки їх учинення –реальність чи гіпотетичність
спричинення таким порушенням ухвалення незаконного, необґрунтованого й несправедливого судового
рішення. У кожному окремо взятому випадку оцінювання наслідків кримінального процесуального
порушення, що здійснюється судом апеляційної та
касаційної інстанції, має суб’єктивний характер.
Подібний підхід обґрунтований і в польській процесуальній доктрині. Визначення впливу порушення
кримінального процесуального закону на правосудність оскарженого судового рішення здійснюється
за допомогою т. зв. негативного тесту. Його сутність
полягає в тому, що порушення може бути визнане
таким, що вплинуло на законність, обґрунтованість
і справедливість судового рішення, якщо суд вищої
інстанції дійде переконання, що воно є настільки
неістотним, що в разі його відсутності суд нижчої
інстанції ухвалив би таке саме рішення, як і те, що
оскаржене з огляду на допущення вказаного порушення [2, с. 53].
Відмінність істотних порушень кримінального

процесуального закону від неістотних порушень полягає й у процесуальних засобах їх усунення та запобігання їм. У випадку істотних порушень кримінального процесуального закону – це застосування
правовідновлювальних санкцій у вигляді скасування
або зміни судового рішення. Натомість від процесуальних засобів реагування на неістотні порушення
кримінального процесуального закону законодавець
відмовився. Неістотні порушення кримінального
процесуального закону можуть потягти застосування дисциплінарних стягнень до суддів. Такий підхід
викликає заперечення, адже він не забезпечує виховно-запобіжного значення судового провадження, підвищення рівня професійної правосвідомості
суддів, удосконалення правозастосовної діяльності.
Апеляційне й касаційне провадження покликані виявляти, виправляти та запобігати всім порушенням
кримінального процесуального закону, а не лише істотним. До речі, ст. ст. 380, 4002 КПК України 1960
р. встановлювали можливість винесення в такому
разі окремої ухвали.
За характером судової помилки, що закладена
в основі істотного порушення кримінального процесуального закону, ця підстава належить до процесуальних підстав (error in procedendo). Беручи до
уваги функції норм, що лежать в її основі, у правовому регулюванні вона є різновидом кримінальних
процесуальних підстав. Своєю чергою, залежно від
наявності або відсутності порушень, пов’язаних із
предметом, межами та процесом доказування, істотне порушення кримінального процесуального закону становить формальну процесуальну підставу.
Натомість за імперативним чи диспозитивним характером припису про визнання відповідних порушень
істотними аналізована підстава є водночас як умовною (ч. 1 ст. 412 КПК України), так і безумовною (ч.
2 ст. 412 КПК України).
З аналізу назви і змісту ст. 412 КПК України вбачається, що в ній ідеться про недотримання лише
зобов’язальних і забороняючих регулятивних норм
кримінального процесуального права, тобто порушується вимога такого: а) вчинити певну процесуальну дію, прийняти певне процесуальне рішення
(зобов’язальна норма); б) утриматися від учинення
певної процесуальної дії, прийняття певного процесуального рішення (забороняюча норма). Однак можливе й порушення уповноважуючих кримінальних
процесуальних норм, застосування яких пов’язане
з можливістю вибору слідчим суддею, судом різних
варіантів рішень. Наприклад, за результатами підготовчого судового засідання суд, замість призначення
судового розгляду на підставі обвинувального акта,
повертає цей процесуальний документ прокурору за
відсутності для цього підстав. З огляду на це, слово
«вимог», що вжито в п. 3 ч. 1 ст. 409, ст. 412, п. 1 ч. 1
ст. 438 КПК України, доцільно виключити, оскільки
невиправдано звужується сфера дії аналізованої підстави.
Істотні порушення кримінального процесуального закону, залежно від імперативності застосування
санкцій у разі їх виявлення, традиційно ділять на
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умовні й безумовні.
Умовними істотними порушеннями кримінального процесуального закону є такі порушення, негативні наслідки яких настають залежно від обставин
конкретного кримінального провадження. Істотність
цих порушень визначається апеляційною та касаційною інстанцією, виходячи з обставин конкретного
кримінального провадження. Такі порушення є відносними причинами для застосування процесуальних санкцій, оскільки в одних випадках вони будуть
визнані судом вищого рівня істотними й потягнуть
скасування чи зміну судового рішення, а в інших – не
будуть визнані істотними й не потягнуть застосування заходів впливу.
Умовні істотні порушення кримінального процесуального закону вимагають від учасників судового
провадження, суду апеляційної та касаційної інстанцій довести зв’язок між ними й ухваленням неправосудного судового рішення (кримінальні процесуальні правопорушення з матеріальним складом). Однак
такий зв’язок не завжди повинен бути очевидним
(порушення перешкодили ухвалити законне обґрунтоване та справедливе судове рішення), він може
бути й гіпотетичним (порушення могли перешкодити ухвалити законне обґрунтоване та справедливе
судове рішення). В останньому випадку кримінальні
процесуальні порушення породжують обґрунтований матеріалами кримінального провадження сумнів
у правосудності судового рішення.
Так, докази, отримані внаслідок істотного порушення прав і свобод людини, визнаються недопустимими (ст. 87 КПК України), однак цей факт
по-різному впливає на ухвалення підсумкового судового рішення. В одних випадках порушення порядку проведення пред’явлення для впізнання може
спричинити недопустимість тільки результатів цієї
процесуальної дії, а в інших – поставити під сумнів
низку або й усю систему доказів, на яких ґрунтується судове рішення.
Безумовними істотними порушеннями кримінального процесуального закону є такі порушення,
негативні наслідки яких настають у будь-якому випадку, незалежно від обставин конкретного кримінального провадження. Істотність цих порушень визначається законодавцем з огляду на цінність норм
кримінального процесуального права, у зв’язку з
чим і встановлена їх максимальна охорона. Обставини, про які йдеться, свідчать про настільки серйозні
порушення норм кримінального процесуального закону, що за їх наявності апріорі неможливо ухвалити правосудне судове рішення. Тому для скасування
судового рішення в разі їх наявності апеляційній і
касаційній інстанціям достатньо констатувати, що
такого роду порушення мають місце (кримінальні
процесуальні правопорушення з формальним складом).
Цей факт, на думку О.С. Александрова та М.М.
Ковтуна, є яскравим свідченням інквізиційності апеляційного провадження, яке розвивається не згідно з
волею сторін, а в силу знеособленої вимоги закону,
що ігнорує в цьому питанні ініціативу апелянтів [3,

с. 60].
У такій позиції простежується явне нерозуміння
причини окремого виділення із загального обсягу
істотних кримінальних процесуальних правопорушень тих, які завжди в будь-якому кримінальному
провадженні свідчать про неправосудність ухваленого судового рішення.
По-перше, прямі заборони, які містяться в ч. 2 ст.
412 КПК України, дотримуються значно ретельніше, ніж заборони, що можуть бути виведені з приписів, які зовні не мають забороняючого характеру
або сформульовані хоч і у формі прямої заборони,
але в інших нормах кримінального процесуального
закону, спеціально не присвячених підставам для
зміни або скасування судових рішень [4, с. 63]. Подруге, значно полегшується й застосування правовідновлювальної санкції, оскільки перерахування в
самому законі конкретних процесуальних порушень,
що тягнуть безумовне скасування судових рішень,
виключає можливість помилкового оцінювання цих
порушень судами вищих інстанцій як неістотних [5,
с. 118–119]. Насамкінець, наявність переліку безумовних істотних порушень кримінального процесуального закону чинить значний психологічний вплив
на правозастосувача, адже кримінальна процесуальна відповідальність за такі порушення неминуча.
Низка авторів виділяють ще й третю групу істотних порушень кримінального процесуального
закону – «інші істотні». Мова йде про порушення,
істотність яких визначається правоположеннями, викладеними в постановах пленумів судів вищого рівня [6, с. 14; 7, с. 26; 8, с. 99–100; 9, с. 111, 113–114;
10, с. 10, 21].
Наведений підхід є намаганням «утиснути» в
один класифікаційний критерій видові групи, характерні для поділу поняття «істотні порушення кримінального процесуального закону» за іншим критерієм. Унаслідок цього постраждала чистота цієї
логічної операції, адже видові групи накладаються
одна на одну. Порушення кримінального процесуального закону, що визнаються істотними у правозастосовній практиці судів вищого рівня, продовжують залишатися умовними, незважаючи на те що в
усіх випадках їх виявлення судове рішення підлягає
скасуванню. Тому правильніше виокремити додатковий критерій класифікації істотних порушень кримінального процесуального закону – за суб’єктом їх
визначення. Відповідно до нього, істотні порушення
кримінального процесуального закону можуть визначатися як судами вищого рівня (ч. 1 ст. 412 КПК
України), так і законодавцем (ч. 2 ст. 412 КПК України).
Л.О. Воскобітова, залежно від змісту процесуальних вимог, виокремлює два види істотних порушень
кримінального процесуального закону: порушення
гарантованих законом прав учасників кримінального
провадження й інші порушення. Останні, на її думку,
виявляються в порушенні процесуального порядку
одержання доказів; порушенні меж компетенції державних органів і службових осіб, які ведуть кримінальне провадження; порушення послідовності руху
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та порядку переходу справи з однієї стадії в іншу;
порушення вимог, що висуваються до процесуальних документів. Також автор наводить і способи вчинення вказаних порушень. Зокрема, порушення прав
учасників кримінального провадження здійснюється
шляхом їх обмеження або позбавлення. Інші процесуальні норми, як уважає науковець, можуть бути
порушені шляхом неповного чи неправильного виконання приписів закону; неякісного, такого, що
не відповідає вимогам закону оформлення або неоформлення проведених дій і прийнятих рішень [11,
с. 11].
Таку саму позицію з цього питання посіли М.М.
Гультай, О.В. Победкін і С.М. Бурцев [12, с. 112; 13,
с. 44–45, 63].
На підставі викладеного Л.О. Воскобітова запропонувала таке визначення: істотні порушення кримінального процесуального закону – учинені в будьякій стадії кримінального провадження будь-яким
способом порушення прав учасників судочинства;
порядку одержання доказів; меж компетенції органів
і службових осіб, котрі ведуть кримінальний процес;
послідовності руху й переходу справи з однієї стадії
в іншу; вимог, що висуваються до процесуальних документів, та інших норм КПК, які перешкодили всебічно, повно й об’єктивно розглянути справу, іншим
чином спричинили ухвалення незаконного та необґрунтованого судового рішення або породжують обґрунтовані, неспростовні сумніви в його правосудності [11, с. 15].
Викладений підхід хоча й заслуговує на увагу,
утім повною мірою не розкриває сутності істотних
порушень кримінального процесуального закону.
По-перше, він не надає можливості правильно
розмежувати всі кримінальні процесуальні підстави
для зміни або скасування судових рішень. Так, неповнота судового розгляду та невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального
провадження також пов’язані як із порушеннями
прав учасників кримінального провадження (п. 1 ст.
410, пп. 1, 2 ст. 411 КПК України), так і з іншими
порушеннями (п. 2 ст. 410, пп. 3, 4 ст. 411 КПК України). По-друге, виходячи із пріоритетності гарантій
прав, свобод і законних інтересів особи перед іншими кримінальними процесуальними гарантіями,
будь-яке кримінальне процесуальне порушення, що
охоплюється підставами для зміни або скасування
судових рішень, передбачених у ст. ст. 410, 411 та
412 КПК України, безпосередньо або опосередковано порушує права учасників кримінального провадження. По-третє, потребує уточнення й перелік
підвидів інших істотних порушень кримінального
процесуального закону, що виділяє Л.О. Воскобітова. Зокрема, у ньому йдеться про порушення процесуального порядку одержання доказів, що фактично
залишає поза увагою порушення порядку проведення процесуальних дій, не спрямованих на збирання
та перевірку доказів (наприклад, порядок зупинення,
відкладення судового розгляду). По-четверте, наведені у визначенні відступи від вимог кримінального
процесуального закону невиправдано зводяться до

порушення лише однієї засади – усебічного, повного
й неупередженого дослідження обставин кримінального провадження (об’єктивної істини). По-п’яте, у
дефініції істотних порушень кримінального процесуального закону наведені не їхні характерні ознаки, а види порушень, що охоплюються аналізованою
підставою.
О.А. Ширванов визначає істотне порушення кримінального процесуального закону як виражене в
недотриманні норм (норми) кримінального процесуального права діяння, учинене суб’єктом кримінальних процесуальних правовідносин у формі дії
чи бездіяльності в будь-якій стадії кримінального судочинства, яке шляхом позбавлення або обмеження
гарантованих законом прав учасників кримінального
судочинства або іншим шляхом вплинуло чи могло
вплинути на законність, обґрунтованість і справедливість ухваленого рішення та потягло застосування
заходів відновлення правопорядку [14, с. 69]. Майже
аналогічне визначення запропонувала й О.І. Скородєлова [10, с. 10, 20–21].
У наведеній дефініції привертають увагу визначені авторами способи вчинення істотного порушення кримінального процесуального закону: а) шляхом
позбавлення гарантованих законом прав учасників
кримінального судочинства; б) шляхом обмеження
гарантованих законом прав учасників кримінального судочинства; в) іншим шляхом. Зазначені способи
визначають й інші російські дослідники [8, с. 54–55].
На нашу думку, ніхто не може позбавити учасників кримінального провадження гарантованих їм
кримінальним процесуальним законом прав, оскільки їх реалізація забезпечуються механізмом належної правової процедури (due process of law). Будучи
частиною кримінальної процесуальної форми, яка
встановлює гарантії прав, свобод і законних інтересів особи, належна правова процедура, з одного
боку, визначає порядок кримінального провадження,
спрямованого на досягнення його завдань (ст. 2 КПК
України), а з іншого – забороняє вчиняти такі процесуальні дії (бездіяльність) і приймати такі процесуальні рішення, що можуть порушити права й свободи особи в цій сфері. Адресатом належної правової
процедури є суб’єкти кримінального провадження,
наділені в ньому владними повноваженнями. Там,
де не встановлено гарантій прав, свобод і законних
інтересів учасників кримінального провадження, немає й належної правової процедури.
Вітчизняний кримінальний процесуальний закон
не виключає можливості тимчасового позбавлення
права власності (ст. 16, ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 170 КПК
України), а щодо процесуальних прав використовує
такий термін лише у виняткових випадках (ч. 3 ст.
349, п. 2 ч. 1 ст. 473 КПК України), за умови попереднього роз’яснення учасникам кримінального провадження правових наслідків домовленостей між ними
та одержання від них добровільної згоди на їх досягнення. Конкретні випадки позбавлення учасника
кримінального провадження окремих процесуальних прав визначаються кримінальним процесуальним законом, тому неможливі внаслідок рішень, дій
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або бездіяльності державних органів і службових
осіб, котрі ведуть кримінальне провадження.
Юридично невиправданим є й використання терміна «обмеження» гарантованих законом прав учасників кримінального судочинства для позначення
способу істотного порушення кримінального процесуального закону. У юриспруденції термін «обмеження прав» використовується для встановлення
визначених законом винятків із правового статусу
суб’єкта правовідносин, що унеможливлюють його
певні діяння з метою задоволення інтересів суспільства й держави [15, с. 52]. Обмеження прав може
бути здійснене тільки на підставі правила, якому законодавець надав значення правового припису [16,
с. 150], має відповідати обставинам, що зумовили
його запровадження, і не може змінювати сутності та змісту відповідних прав [17, с. 41–42]. Тобто,
можливість обмеження прав учасників кримінального провадження випливає з норм кримінального процесуального законодавства України й пов’язується з
правомірним процесуальним рішенням або процесуальною дією суб’єкта, котрий веде кримінальний
процес, за умови обґрунтування їх відповідними законодавчими положеннями (наприклад, видалення
обвинуваченого за ухвалою суду із зали засідання
тимчасово або на весь час судового розгляду за повторне порушення ним порядку судового засідання).
Звідси мова може йти лише про порушення гарантованих кримінальним процесуальним законом прав
учасників кримінального провадження. Саме такий
термін ужито у ст. 87 КПК України при регламентації підстав визнання доказів недопустимими. На
відміну від обмеження прав, їх порушення завжди
є наслідком недотримання суб’єктом правозастосування вимог норми права. Саме із захистом порушених прав пов’язане звернення учасників кримінального провадження й інших заінтересованих осіб до
судів апеляційної та касаційної інстанцій. При цьому
варто мати на увазі, що порушення прав учасників
кримінального провадження завдає шкоду не тільки
особистим, а й публічним інтересам у сфері кримінального судочинства.
У процесуальній літературі висловлена точка
зору, що порушення норм кримінального процесуального права, які тягнуть скасування або зміну
судового рішення у кримінальній справі, по суті, є
нічим іншим як кримінальним процесуальним пра-

вопорушенням, яке виражається в невиконанні кримінального процесуального обов’язку [18, с. 31].
Зазначений підхід є явно неповним, оскільки, щонайменше, не враховує правові ситуації, пов’язані з
порушенням заборон, сформульованих у кримінальному процесуальному законі.
Беручи до уваги вищенаведене, істотні порушення кримінального процесуального закону (ст. 412
КПК України) за способами їх вчинення можуть
полягати в такому: а) невиконання визначених приписів кримінальних процесуальних норм (error in
omittendo), зокрема неприведення свідка до присяги
(ч. 2 ст. 352 КПК України), нез’ясування в обвинуваченого низки обставин перед ухваленням вироку
на підставі угоди про визнання винуватості (ч. 4 ст.
474 КПК України); б) дії всупереч приписам кримінальних процесуальних норм (error in facidendo), зокрема надання учасникам судового провадження для
ознайомлення матеріалів про застосування заходів
безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (ч. 3 ст. 317 КПК України), перебування в залі судового засідання свідків, які ще не
були допитані під час судового розгляду (ч. 4 ст. 352
КПК України); в) недотримання вимог кримінальних
процесуальних норм, що регламентують порядок і
підстави ухвалення, проголошення судових рішень,
їхню форму та зміст (error in iudicando), крім випадків порушення приписів кримінального процесуального закону щодо мотивування судових рішень.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, назву
ст. 412 КПК України та зміст її ч. 1 доцільно викласти в такій редакції:
«Стаття 412. Істотні порушення порядку кримінального провадження.
Істотними порушеннями порядку кримінального провадження є невиконання або дія всупереч приписам кримінального процесуального законодавства
України, які закріплюють гарантії прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження,
установлюють підстави, умови, послідовність і строки
проведення процесуальних дій, їх фіксацію, а також
недотримання положень кримінального процесуального законодавства України, що визначають підстави,
режим прийняття, оформлення, проголошення та звернення до виконання процесуальних рішень, якщо такі
діяння перешкодили чи могли перешкодити ухвалити
законне, обґрунтоване та справедливе судове рішення».
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
AS FOR THE CONCEPT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
У статті аналізуються висвітлені в юридичній літературі підходи до розуміння поняття доказів у кримінальному провадженні. Висловлені критичні зауваги щодо різновидів їх систематизації та запропонована власна позиція
щодо трактовки доказів у вітчизняному кримінальному процесі. На думку автора, найбільш продуктивною й такою,
що повною мірою відображає сутнісну правову природу поняття доказів є системна модель, яка відбиває такі основні сторони: інформаційну (відомості), матеріальну (процесуальні джерела), логічну (факт, пізнаний за допомогою
відомостей, що містяться в певному джерелі, відрізок об’єктивної дійсності), процесуальну (процедурну) (визначений законом порядок отримання відомостей про факти й порядок їх закріплення в процесуальних джерелах).
Ключові слова: докази, факти, фактичні дані, джерела доказів, системна модель доказів.
В статье анализируются имеющиеся в юридической литературе подходы к пониманию понятия доказательств
в уголовном производстве. Высказаны критические замечания относительно разновидностей их систематизации и
предложена собственная позиция трактовки доказательств в отечественном уголовном процессе. По мнению автора,
наиболее продуктивной и такой, которая в полной мере отражает сущностную правовую природу понятия доказательств, является системная модель, которая отображает следующие основные стороны: информационную (сведения), материальную (процессуальные источники), логическую (факт, познанный с помощью сведений, содержащихся
в определенном источнике, отрезок объективной действительности), процессуальную (процедурную) (определенный
законом порядок получения сведений о фактах и порядок их закрепления в процессуальных источниках).
Ключевые слова: доказательства, факты, фактические данные, источники доказательств, системная модель
доказательств.
This article analyzes expressed in legal literature approaches to understanding the concept of evidence in criminal
proceedings. The views expressed critical remarks on species and their organization offered its own position on the
interpretation of evidence in domestic criminal proceedings. According to the author, the most productive and one that fully
reflects the essential nature of the legal concept of evidence is the system model that reflects the following main aspects:
information (data), material (procedural source), logical (true – known by using information that contained in a source, a
segment of objective reality) and procedural (procedural) (defined statutory procedure for obtaining information on the
facts and the procedure for securing a procedural sources).
Key words: evidence, facts, evidence, sources of evidence, proof system model.
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Актуальність статті. Розвиток науки вітчизняного кримінального процесу зумовлює необхідність
дослідження та перегляду традиційних наукових поглядів щодо окремих понять кримінального процесуального доказування. Однією з найбільш важливих у
теорії доказів є проблема визначення поняття доказів
у кримінальному провадженні. У наукових публікаціях, присвячених цьому питанню, єдиного підходу
щодо нього не склалося. Тому спроба систематизації
таких підходів і їх на підставі критичного аналізу вироблення власної моделі (трактування) доказів є досить важливою і потрібною. Саме цими обставинами
пояснюється необхідність написання статті, її логіка
та зміст.
Метою роботи є дослідження підходів щодо розуміння доказів у кримінальному провадженні й формулювання власного трактування (моделі) цього поняття.
Виклад основного матеріалу. У теорії вітчизняного кримінального процесу проблема визначення
поняття «доказів» є однією з ключових і найбільш
дискусійних. Протягом багатьох років вона була предметом численних наукових досліджень, однак і нині
серед учених-процесуалістів єдиної думки щодо правової природи доказів немає.
Просте перерахування позицій різних авторів, які
висловлювалися з приводу цієї проблеми (що досить
часто має місце в наукових дослідженнях), уважаємо,
є навряд чи виправданим і доцільним, оскільки не
надає можливості розібратися в сутності різноманітних підходів. Аналіз висловлених різними авторами
думок щодо природи доказів у кримінальному провадженні, на нашу думку, буде найбільш продуктивним
лише за умови їх систематизації та класифікації.
Спроби такої систематизації вже робилися в науковій літературі. Так, зокрема, Р.В. Костенко запропонував еволюцію поглядів із питання про поняття доказів
умовно ділити на три періоди розвитку: перший період – це погляди дореволюційних юристів (до 1917 р.);
другий етап розвитку – радянський період із 1917 р.
до 1991 р.; третій – сучасні погляди науковців (із 1991
й донині) [1, с. 5]. Уважаємо, що така систематизація є
досить сумнівною й такою, що не дає змоги визначити всі можливі підходи до розуміння сутності доказів
у кримінальному провадженні.
Як нам видається, більш удалою систематизацією
є розроблена Ю.К. Орловим концепція моделей поняття «докази». Об’єднуючи позиції різних учених,
він виділяє п’ять основних трактовок (моделей) цього
поняття: 1) донаукова (архаїчна); 2) логічна; 3) «двоїста»; 4) інформаційна; 5) змішана (синтезована) [2, с.
58–63]. Думається, що така концепція заслуговує на
підтримку з певними уточненнями й доповненнями.
Тому спробуємо викласти її сутність і запропонувати
свої зауваги.
1. Донаукова (архаїчна) трактовка доказів характерна для етапу розвитку теорії доказів і доказового
права, коли наукове поняття ще не було розроблено
(цей етап тривав до прийняття в 1958 р. Основ кримінального судочинства СРСР і союзних республік (далі
– Основи), де останнє було законодавчо закріплене).

Сутність цієї моделі поняття доказів полягала в
їх розумінні на життєвому рівні як усього того, що
сприяє встановленню обставин справи. Так, на думку
О.Я. Вишинського (мабуть, найбільш авторитетного
й впливового у свій час дослідника теорії доказів),
судові докази – це звичайні факти, явища, які мають
місце в житті, речі, люди, дії людей. Судовими доказами вони стають тому, що вступають в орбіту судового
процесу, є засобом для встановлення обставин і вирішення питань, які цікавлять суд і слідство [3, с. 43].
2. Логічна модель завдячує своєю появою формулюванню поняття доказів у ст. 16 Основ 1958 р., де
вони визначалися як фактичні дані, й подальшому
майже дослівному перенесенню змісту зазначеної
статті Основ у ст. 65 КПК УРСР 1960 р.
Сутність цієї трактовки полягала в розумінні доказів
тільки як фактів (прихильники цієї концепції вважали,
що саме їх мав на увазі законодавець уживаючи термін
«фактичні дані») [4, с. 132–135; 5, с. 10–12]. Незважаючи на багатозначність терміна «факт» у філософії, у
процесуальній літературі стосовно доказів під ним розуміли пізнаний відрізок дійсності, достовірне знання,
яке використовується як логічна посилка, аргумент для
отримання нового знання [6, с. 93, 94].
Позитивним моментом цієї концепції, на відміну
від попередньої, була законодавча основа розуміння
поняття «докази», що надавало можливість відмежувати його від інших наукових понять у теорії доказів.
Разом із тим, як відзначає Ю.К. Орлов, ця трактовка давала поняття доказів тільки в одному – логічному
(звідси і її назва) аспекті доказування. Усе доказування, згідно з цією концепцією, зводилося до логічного
процесу – оперування фактами-доказами [2, с. 60].
Такий односторонній підхід призвів до теоретичних нестиковок, що викликало критику в науковій літературі. Основними критичними аргументами були
такі: по-перше, якщо доказами є тільки факти, то
вони, у свою чергу, теж повинні бути чимось підтверджені (доказані); по-друге, докази-факти повинні десь
бути закріплені, тобто мати якісь джерела, оскільки в
противному випадку вони не можуть бути витребувані чи отримані; по-третє, якщо докази – це об’єктивно
існуючі факти реальної дійсності, то немає жодного
сенсу говорити про їхнє оцінювання [2, с. 60; 7, с. 91].
3. «Двоїста» концепція доказів набула поширення
як альтернатива логічній моделі [8, с. 288, 289; 9, с.
48–51]. Згідно з цією трактовкою, доказами є і факти,
і ті джерела, із яких вони взяті, – показання, документи, речові докази тощо. Ця модель дає відповіді на
поставлені вище питання під час аналізу попередньої
концепції, хоча й вона має певні вади.
Основний недолік полягає в тому, що в джерелах
не можуть міститися факти. Такими вони можуть
бути визнані лише на основі певної сукупності доказів, після відповідних перевірки та оцінювання. Стосовно ж кожного окремо взятого доказу говорити, що
в ньому містяться факти, дуже ризиковано, адже зміст
будь-якого доказу може виявитися як істинним, так і
неправдивим.
У зв’язку з цим варто звернути увагу на висловлювання А.А. Давлєтова: «Важко уявити, що факти
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об’єктивної реальності, відмежовані від дослідника
просторовими й часовими межами і, як правило, невіддільні від навколишньої дійсності, можуть збиратися в матеріали справи. Відпадає й питання про
достовірність доказів, оскільки об’єктивні факти не
можуть бути достовірними. Змішуються мета й засоби доказування, тому що як і ті, й інші розглядаються
обставини» [10, с. 10].
Отже, термін «факт» навіть у поєднанні з його
джерелом залишається досить сумнівним і недостатнім для пояснення поняття доказу.
4. Інформаційна модель доказів була розроблена
В.Я. Дороховим [11, с. 108–117] і полягала в розумінні
доказу як єдності відомостей (інформації) про факти
(а не самих цих фактів) і джерел таких відомостей.
Справді, пізнати факти минулого можна лише шляхом отримання про них інформації, яка збереглася в
пам’яті людей або на якихось матеріальних носіях.
Здобутком такого підходу була можливість говорити про достовірність або недостовірність таких відомостей, а отже, і про їхню перевірку й оцінювання.
Така модель швидко поширилась та набула визнання
багатьох учених-процесуалістів. Однак її основною вадою було те, що вона відображала лише інформаційну
сторону доказування й залишала без уваги логічну, яка
обов’язково та невід’ємно наявна в доказуванні.
5. Змішана (синтезована) концепція доказів містить усі вищеперераховані елементи: факти, відомості про них і джерела цих відомостей. Вона є найбільш
повною і змістовною, поєднує в собі як інформаційну,
так і логічну сторону доказування (тому, можливо,
більш удалою була б назва цієї моделі «інформаційнологічна»).
Недоліком указаної концепції, як зазначає
Ю.К. Орлов, є те, що одним терміном – «докази» –
об’єднуються досить різнопланові гносеологічні категорії – інформація й факти-аргументи, що створює
небезпеку термінологічної плутанини [2, с. 63].
У науковій літературі мали місце спроби визначити й інші, крім зазначених вище, моделей (трактовок)
поняття доказів. Так, викликає особливий науковий
інтерес системна модель поняття доказів В.С. Балакшина. Ця модель являє собою розуміння доказів як
системи взаємопов’язаних, взаємоузгоджених елементів, якими є такі: 1) фактичні дані; 2) джерела фактичних даних; 3) способи та порядок збирання, закріплення й перевірки цих фактичних даних (відомостей
про факти) і їх джерел [12, с. 182]. До такого висновку
автор доходить, аналізуючи правозастосовну практику і Кримінально-процесуальний кодекс, норми якого
відносно доказів ділить на три групи відповідно до
елементів указаної вище системи поняття доказів.
Позитивом цієї моделі, на нашу думку, є відображення в ній процесуальної (процедурної) сторони
правової природи отримання доказів. Її ж недоліком,
як і в інформаційній моделі, є відсутність відображення логічної сторони доказів.
Варто зауважити, що розуміння поняття доказів
як системи певних елементів (тобто висловлення, по
суті, системного трактування цього поняття) вперше
було запропоновано українським науковцем – В.С.

Гмирком. На його думку, доказ потрібно розглядати
як складну юридичну конструкцію, у системі якої необхідно виділяти пізнавальний, інформаційний і нормативний блоки елементів [13, с. 104–105]. Щоправда, тут варто зауважити, що, загалом погоджуючись із
таким підходом (з приводу системи складових ми висловимо свою думку далі), уважаємо, що думка В.С.
Гмирка, яку він висловлює далі в тій самій роботі,
про недоцільність збереження в законі «загального»
поняття процесуальних доказів, так само як і визначення в ньому вичерпного переліку їх видів, є досить
сумнівною. Аргументом на користь такої відмови
вказаний автор уважає відсутність практичної та наукової потреби в цьому й пропонує краще зафіксувати
у правових нормах критерії недопустимості доказів і
визначити зрозумілі процедури вирішення питань їх
допуску [13, с. 104–105]. Однак, як нам видається, законодавчого регламентування потребує й поняття доказів (як із наукових, так і з практичних міркувань), й
інститут допустимості доказів (його поняття, правила
(критерії) допустимості, процесуальний порядок вирішення питання про визнання доказів допустимими
чи недопустимими). Як бачимо, автори Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. займають
аналогічну позицію.
Висновки. Підсумовуючи викладене, уважаємо,
що найбільш продуктивною й такою, що повною
мірою відображає сутнісну правову природу поняття доказів є модель (трактування), яка відображає
такі основні сторони: інформаційну (відомості), матеріальну (процесуальні джерела), логічну (факт,
пізнаний за допомогою відомостей, що містяться в
певному джерелі, відрізок об’єктивної дійсності) та
процесуальну (процедурну) (визначений законом порядок отримання відомостей про факти й порядок
їх закріплення в процесуальних джерелах). На нашу
думку, для такої моделі найбільше підходить її назва
як системної (однак, як бачимо, наш підхід до цієї моделі є дещо відмінним від підходу В.С. Балакшина).
Конструкцію такої моделі можемо знайти й у визначенні поняття доказів, яке дається в ст. 84 чинного Кримінального процесуального кодексу України:
«Доказами в кримінальному провадженні є фактичні
дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя
і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та
обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази,
документи, висновки експертів».
Під «фактичними даними», на нашу думку, необхідно розуміти відомості про факти (інформаційна
сторона); у фразі «отримані у передбаченому цим
Кодексом порядку» мова йде про процесуальну сторону; словосполучення «встановлюють наявність чи
відсутність фактів та обставин, що мають значення
для кримінального провадження» свідчить про логічну сторону сутності поняття доказів; перелік же
можливих процесуальних джерел доказів (ч. 2 ст. 84
Кримінального процесуального кодексу України) підкреслює його матеріальну сторону.
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СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ТИПОВІ КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЕРСІЇ ЩОДО ОСОБИ
ЗЛОЧИНЦЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ОКРЕМИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
TYPICAL INVESTIGATING THE SITUATION AND FORENSIC VERSIONS OF THE PERSONS
CONCERNED IN THE INVESTIGATION OF VIOLENT CRIMES INDIVIDUAL
Жерж Н.А.,
старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Національного університету державної податкової служби України,
Дирдін М.Є.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики
Національного університету державної податкової служби України
Стаття присвячена дослідженню слідчих ситуацій та типових криміналістичних версій про особу злочинця при
розслідуванні насильницьких злочинів. Проаналізовані загальні слідчі ситуації та версії при розслідуванні вбивств
і зґвалтувань. Авторами комплексно охарактеризований процес розробки слідчим плану початкового етапу розслідування насильницьких злочинів за різних слідчих ситуацій та висунення різних версій.
Ключові слова: слідчі ситуації, криміналістичні версії, насильницькі злочини, особа злочинця.
Статья посвящена исследованию следственных ситуаций и типичных криминалистических версий о личности преступника при расследовании насильственных преступлений. Проанализированы общие следственные ситуации и версии при расследовании убийств и изнасилований. Авторами комплексно охарактеризован процесс
разработки следователем плана начального этапа расследования насильственных преступлений при разных
следственных ситуациях и выдвижении различных версий.
Ключевые слова: следственные ситуации, криминалистические версии, насильственные преступления, личность преступника.
The article investigates effect situations and typical forensic versions of identity of offender in investigation of violent
crimes. Analyzed the general investigation of situation and version in investigation of murder and rape. The authors
described process of developing a comprehensive plan for initial phase of an investigator of investigation of violent crimes
at different investigative situations and different versions of the nomination.
Key words: investigation of situation, forensic version, violent crimes, identity of perpetrator.
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Актуальність теми. В 2014 році в Україні відбувається інтенсивне зростання насильницьких злочинів. Нестабільна політична та економічна ситуація в
Україні призводить до зростання кримінальних правопорушень, істотних змін у структурі й динаміці
злочинності [7].
Питаннями слідчої ситуації та слідчої версії в
криміналістичній науці приділяли увагу вітчизняні
та зарубіжні вчені, зокрема, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін,
A.М. Васильєв, А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло, І.Ф. Герасимов, В.Г. Гончаренко, В.А. Журавель, Г.О. Зорін,
А.В. Іщенко, О.Н. Колесниченко, В.О. Коновалова,
І.М. Лузгін, Г.А. Матусовський, В.О. Образцов, О.С.
Саїнчин, М.В. Салтевський, М.О. Селіванов, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, В.І. Шиканов, М.П. Яблоков
та інші.
Безсумнівно, В.П. Бахін, С.О. Голунський, В.В.
Донцов, В.Г. Лукашевич, І.М. Лузгін, В.О. Образцов,
Б.М. Шавер, А.П. Шеремет, М.П. Яблоков та інші
зазначені науковці запропонували свої наукові та
практичні рекомендації слідчій практиці діяльності,
внесли чимало нового в теорію й практику фіксації
та опрацювання криміналістично значущої інформації. Разом із тим нові умови боротьби зі злочинністю,
дослідження науки й техніки в розкритті злочинів і
розвиток системи кримінального судочинства вимагають подальшого проведення досліджень у боротьбі зі злочинністю. Слідча практика накопичила певний позитивний досвід використання комп’ютерних
технологій у фіксації та опрацюванні криміналістично значущої інформації, за їх допомогою отримала
певні результати в процесі доказування.
Однак недостатньо вивченою у науковій літературі залишається ціла низка теоретичних і практичних
питань щодо слідчих ситуацій, та побудованих на їх
основі слідчих версій при розслідуванні окремих насильницьких злочинів, що визначає актуальність цієї
статті.
Метою даної статті є пропозиції щодо визначення основних слідчих ситуацій та слідчих версій з
окремих насильницьких злочинів; пропозиції практичних рекомендацій із розслідування та розкриття
насильницьких злочинів, а також злочинів, вчинених
в умовах неочевидності з використанням відповідних версій.
Виклад основного матеріалу. Прийоми і форми аналізу інформації з метою встановлення особи
злочинця – це процеси обґрунтованого припущення,
відділення, порівняння, аналізу, синтезу, діагностики, гіпотези, безпосередні та опосередковані висновки, індукції, дедукції, аналогії, абстрагування,
пропозиції, які не підміняються, а доповнюють один
одного. Вони отримують вираження в порівнянні наукових положень, даних досвіду з матеріалами конкретного кримінального провадження, у співставленні одиничних фактів. У них акумульовано досвід
слідчої роботи, результат наукових узагальнень, відомих слідчому з теорії криміналістики, кримінології, психології та інших наук.
Процес розкриття та розслідування вбивств, насамперед тих, що вчинено за відсутності очевидців,

значно ускладнюється у зв’язку з відсутністю необхідної інформації щодо особи злочинця. У таких випадках слідчі повинні формувати розумову модель
(або декілька варіантів) особи злочинця з метою визначення шляхів та засобів його виявлення. Кваліфіковані, обізнані слідчі звертаються до особистого
досвіду розкриття аналогічних злочинів, а слідчі з
невеликим практичним досвідом – до старших колег
щодо обміну досвідом та одержанням практичних
порад.
У менш вигідне становище потрапляють їх молодші колеги, досвід яких ще не в змозі «підказати»,
серед якої категорії людей знаходиться злочинець.
Ось чому встановлення осіб, що вчинили неочевидні вбивства, нерідко здійснюється безсистемно, методом численних «проб і помилок», а це неминуче
призводить до нераціональних витрат зусиль, часу і
далеко не завжди до успіху. А втім завдання виявлення злочинця може бути вирішене значно швидше і
результативніше. Цьому сприяє криміналістична характеристика цієї категорії злочинів з відповідними
кореляційними залежностями між її елементами.
Розглядаючи особливості діяльності працівників
правоохоронних органів на початковому етапі розслідування насильницьких злочинів, необхідно зазначити, що вони будуються залежно від обставин,
які підлягають встановленню. Така діяльність може
бути впорядкована і являтиме собою алгоритм певних дій, які допоможуть якнайшвидше розкрити
конкретний злочин. Визначення дій та засобів при
розслідуванні насильницьких злочинів (в принципі
будь-якого іншого злочину) у більшості випадків залежить від слідчої ситуації, яка складається на момент виявлення даного злочину і внесення даних до
Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідча ситуація як наукова криміналістична категорія має не тільки теоретичне, а, насамперед,
прикладне значення для методики розслідування
окремих видів злочинів. Воно полягає в тому, що визначення змісту слідчих ситуацій, їх класифікація,
аналіз і оцінка уможливлюють об’єктивне обґрунтування вибору варіантів методики розслідування, які
передусім відповідали б обставинам і завданням розслідування на певному етапі [13, с. 112]
Безперечно, що думки вчених щодо слідчої ситуації, як і стосовно будь-якої криміналістичної категорії, різняться між собою. Так, І.Ф. Герасимов
визначає слідчу ситуацію, як сукупність доказової,
тактичної, методичної, організаційної інформації,
включаючи окремі елементи обстановки, у якій здійснюється розслідування [6, с. 17]. В.К. Гавло розглядає слідчу ситуацію, як сукупність даних, що характеризують стан слідства у справі без урахування
умов, у яких воно відбувається [5, с. 90]. Р.С. Бєлкін
і В.І. Шиканов лаконічно і точно визначають слідчу
ситуацію, передусім, як обстановку, умови, картину
розслідування, що склалася до певного моменту [12,
с. 157; 3, с. 70].
Вважаємо, що алгоритм слідчого в розслідуванні
насильницьких злочинів повинен виглядати таким
чином:
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– аналіз наявної інформації;
– оцінка вихідної слідчої ситуації,
– висунення версій за фактичними та ймовірними
обставинами подій;
– постановка тактичних завдань і планування
розслідування;
– проведення окремих слідчих (розшукових) дій,
негласних слідчих (розшукових) дій та тактичних
операцій по перевірці висунутих версій.
Найбільш загальними слідчими ситуаціями при
розслідуванні вбивств і зґвалтувань є ситуації, коли
на момент відкриття кримінального провадження:
1) особа, що вчинила злочин, невідома; 2) особа, що
вчинила злочин, відома.
Типові слідчі ситуації у кримінальних провадженнях про вбивства можуть бути зведені до: виявлення трупа з явними ознаками насильницької
смерті, заподіяної внаслідок ударів чи поранень; виявлення трупа з ознаками насильницької смерті при
неясності її конкретної причини; виявлення трупа
без явних тілесних ушкоджень і при відсутності видимих факторів, що травмують, але при обставинах,
що можуть свідчити про насильницький характер
смерті; зникнення людини при наявності даних, що
дозволяють припустити його вбивство; виявлення
частин розчленованого трупа.
Крім того, на специфіку слідчої ситуації впливає
період часу, що пройшов з моменту вчинення злочину до моменту початку досудового розслідування, як
результат – кількість висунутих криміналістичних
версій.
Поняття «версія» вчені-криміналісти визначають
по-різному. О.М. Васильєв охарактеризував слідчу
версію, як індуктивний умовивід слідчого у формі
припущення, заснований на фактичних даних про
подію злочину і його окремі обставини, що підлягають перевірці за логічними правилами дедукції [4, с.
55]. Більш широке тлумачення версії було запропоноване О.М. Ларіним, який визначає слідчу версію
в такий спосіб: «... Це сформована з метою встановлення об’єктивної істини у справі інтегральна ідея,
образ, який несе функції моделі досліджуваних обставин, створений уявою (фантазією), містить можливу оцінку наявний даних, служить поясненням
цих даних і виражень у формі гіпотези» [10, с. 13].
Поняття «слідча версія» можна знайти в роботах
І.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкіна, Р.С. Бєлкіна та ін. Не
можна не згадати визначення, запропоноване В.О.
Коноваловою, яка розуміє версію, як обґрунтоване
припущення про подію злочину й особу злочинця,
де категорія «подія злочину» охоплює всі пов’язані
з ним можливі обставини, у тому числі й їхнє походження, причинні залежності, механізм та інші дані,
припущення про наявність яких і дозволяє встановити об’єктивну істину – розкрити злочин [9, с. 13–
14]. Ми схиляємось до того, що найбільш повним і
точним визначенням слідчої версії є визначення, запропоноване Р.С. Бєлкіним, який вважає, що «слідчу
версію можна визначити як самостійний специфічний криміналістичний засіб (криміналістичний метод розслідування), яким користується слідчий для

пізнання і доведення об’єктивної істини в попередньому слідстві. Цей засіб, або метод, полягає в побудові і перевірці слідчим усіх імовірних на зібраних
матеріалах припущень про форми зв’язків та причини окремих явищ події, що розслідується, як реально
можливих пояснень, встановлених до теперішнього
часу фактів, а також обставин, пов’язаних із даною
подією, які можуть знадобиться для перевірки старих і пошуку нових фактів» [2, с. 31].
Висунуті в ході розслідування злочинів проти
особи слідчі версії можуть бути розділені на три групи:
1) версії, що не мають вираженої специфіки й висунуті при розслідуванні різних категорій злочинів,
засновані на аналізі слідів рук, ніг, транспортних засобів й інших слідів (до подібних версій відносяться
версії про фізичні дані злочинців, способи їхнього
проникнення в приміщення, використаних ними
транспортних засобах тощо);
2) версії родового характеру, типові для злочинів
проти особи:
а) про насильницький характер події злочину;
б) про події, що передували злочину;
в) про знаряддя заподіяння тілесних ушкоджень;
г) про здійснення поряд з розслідуваним іншого
злочину (крадіжки, грабежу);
д) про психічні аномалії злочинця;
3) версії, обумовлені слідчою ситуацією того або
іншого різновиду злочинів.
При цьому висуваються й підлягають перевірці
версії про настання смерті в результаті: а) вбивства;
б) самогубства; в) нещасного випадку; г) якого-небудь захворювання; д) раптової смерті.
З огляду на викладене виникає питання щодо
критеріїв формування типових версій, де, на нашу
думку, необхідно виділяти два аспекти: 1) побудову
самих типових версій; 2) використання їх у конкретному досудовому розслідуванні. Щодо побудови, то
ця процедура традиційно здійснюється на підставі
аналізу певного емпіричного матеріалу і виявлення
причинно-наслідкових зв’язків між різними сполученнями вихідних і пошукових фактичних даних.
Стосовно версій щодо злочинця, характерних для початкового етапу розслідування вбивств, у вихідних
даних (умовах ймовірного судження) можуть враховуватись, наприклад, місце, спосіб, мотив вчинення
злочину, а у даних, що встановлюються (ймовірному
судженні), – стать, вік злочинця, стосунки з потерпілим (родич, друг, приятель, знайомий, незнайомий),
місце його проживання/перебування відносно місця
кримінального правопорушення (той же чи інший
населений пункт). Наявність причинно-наслідкових
зв’язків між зазначеними елементами втілюється, як
правило, у такого роду ймовірно умовне судження:
«Якщо є такі-то фактичні дані, то їх походження,
ймовірно, обумовлене такими-то обставинами». На
підставі цього аналізу формується відносно сталий
перелік типових версій, який знаходить своє відображення у відповідній криміналістичній методиці.
Роль типових версій у конкретному кримінальному провадженні полягає у тому, що вони є під-
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ґрунтям побудови конкретних слідчих версій. Так, у
дефіциті вихідної інформації початкового етапу розслідування неочевидних вбивств типові версії щодо
деяких категорій злочинців дозволяють окреслити
коло осіб, серед яких їх слід шукати у першу чергу. При цьому побудова версій щодо особи злочинця
не означає суто механічне використання на практиці певного набору рекомендацій, встановленого дослідним шляхом.
Вирішення цього завдання (і в цьому ми вбачаємо
одну з неодмінних умов успіху в роботі по розкриттю та розслідуванню цієї категорії злочинів) потребує
диференційованого, творчого підходу, обумовленого
своєрідністю досліджуваних обставин і слідчою ситуацією. Численні приклади із слідчої практики переконливо свідчать про те, що простий перебір усіх
формально можливих варіантів, тобто побудова і перевірка усіх без винятку формально можливих у тому
чи іншому випадку версій, не виправдовує себе. За
таких умов отримання нових відомостей набуває рис
випадкового, нецілеспрямованого пошуку. В результаті цього може виявитись, що із численних зібраних
відомостей лише деякі стосуються провадження, а,
навпаки, вельми важливі залишаються непоміченими. Тим часом галузь пошуку може значно скоротися
у тому випадку, якщо досліджувана у провадженні ситуація буде віднесена до однієї з категорій завдань, що
мають схожі умови вирішення. При цьому на перший
план виступають розпізнання події злочину і порівняння його з еталонами, що зберігаються у свідомості
слідчого. В цьому, на думку О.Р. Ратінова, і полягає
значення типових версій [11, с. 186].
З огляду на необхідність більш широкого застосування в практиці розслідування вбивств типових
версій постає питання про активізацію використання нових інформаційних технологій щодо виявлення
кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики вбивств, насамперед, між
вихідними даними і комплексами ознак, притаманних особам, які вчиняють ці злочини. Сучасний стан
науки дозволяє виявити зазначені залежності не наочним шляхом, як це здійснювалось раніше, а з використанням передових досягнень науки і техніки. Для
реалізації зазначеної мети може бути застосоване
математичне оброблення репрезентативної вибірки
кримінальних проваджень даної категорії злочинів.
Саме комп’ютерні програми автоматизованого оброблення емпіричних даних дозволяють встановити
найбільшу кількість кореляційних залежностей між
елементами криміналістичної характеристики окремих кримінальних проваджень.
Таким чином, враховуючи зазначені вище положення, можна запропонувати у райвідділах органів
внутрішніх справ накопичувати загальні дані щодо
елементів криміналістичної характеристики злочинів та особу злочинця, об’єднавши в єдину електронну систему на рівні держави, що допоможе систематизувати інформацію та використовувати її при
розслідуванні тотожних чи однорідних злочинів.
Зокрема в окремій комп’ютерній програмі дані
можна систематизувати в окремих таблицях по на-

прямках, тобто отримані результати оформлюються
у вигляді довідкових таблиць, які міститимуть таку
інформацію: перший рядок може містити аналітико-статистичну спрямованість, його завданням є накопичення, переробка та аналіз вихідної інформації,
зосередженої в анкетах узагальнення; другий рядок
матиме призначення для слідчих і дозволятиме відповідно до заданої кримінальної ситуації отримувати відомості щодо осіб, які вчиняли аналогічні
злочини, і інформація, стосовно яких уже є в базі
даних; окремо програма міститиме відомості щодо
криміналістичної характеристики кожного вчиненого злочину, в першу чергу, в умовах неочевидності та
з можливими ознаками серійності, а саме відомості
щодо: способів вчиненого злочину, залишених слідів, характеру вчиненого злочину, можливого мотиву та інших важливих відомостей, що дозволятимуть
ідентифікувати особу та інші обставини.
З цього погляду зазначена систематизація може
розглядатися, як підґрунтя інформаційного забезпечення підтримки прийняття рішень слідчим. Йдеться, насамперед, про забезпечення такої інтелектуальної діяльності слідчого як планування, і таких його
аспектів, як висунення робочих версій та обрання
оптимальних систем слідчих дій щодо перевірки
версій.
Таким чином, на основі вказаної інформації
можна сформувати відповідну криміналістичну характеристику окремих насильницьких злочинів,
наприклад, вбивств, до складу якої можуть увійти
відомості стосовно: обставин і способу вчинення
вбивства; особи жертви та суб’єкта вбивства; місця
проживання/перебування злочинця; мотиву вбивства.
Тобто, мова йде майже про всі структурні елементи криміналістичної характеристики даного виду
злочину, які визначаються у криміналістичній літературі, за винятком «слідової картини» [8, c. 13].
«Слідову картину», на наш погляд, здебільшого
слід розглядати як якісну інформацію, що формується на загальних принципах слідоутворення і викладається в описовій формі криміналістичної характеристики вбивств. Щодо кількісного її відображення,
то тут мають місце певні труднощі, пов’язані, насамперед, з обмеженістю джерел цієї інформації. Дійсно, одного протоколу огляду місця події, як носія
матеріально зафіксованої інформації про злочин,
занадто мало, щоб на його підставі отримати репрезентативні кількісні показники. Більш того, треба
враховувати, що на якість самого огляду місця події і отриманих результатів істотно впливають різноманітні чинники, зокрема, професіоналізм слідчого,
його вміння відшукати сліди, з одного боку, а з іншого – злочинний досвід вбивці, його характерологічні особливості, такі як розсудливість, обережність
тощо.
Дійсно «слідова картина» вчиненого злочину, як
елемент криміналістичної характеристики злочинів,
має важливе значення при розслідуванні. Зокрема,
В.П. Бахін і О.С. Саінчин у криміналістичній характеристиці вбивств на замовлення описують най-
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більш типові сліди даного злочину, що дозволяє звузити коло можливих осіб злочинців та виявити інші
джерела доказової інформації задля одержання можливих слідів злочину [1, c. 104–108].
Ось чому в одних випадках огляд проводиться ретельно, сліди виявляються і описуються у протоколі,
а в інших – навпаки. Така розбіжність не може не
позначитись на фіксації кількісних показників, що
значно ускладнює процедуру їх узагальнення. До
речі, і деякі інші вчені, які займаються проблематикою побудови методики розслідування вбивств, дотримуються аналогічної точки зору.
Таким чином, підсумовуючи, слід зазначити, що
для того, щоб встановити особу, яка скоїла конкретний злочин, і тим самим перевірити слідчі версії
слідчий на початковому етапі розслідування ставить
перед собою такі тактичні завдання: встановити місцезнаходження трупа за повідомленням свідка-заявника (якщо такий наявний) і перевірити його повідомлення; виявити інших свідків; виявити і вилучити
сліди злочину та інші предмети, що мають значення для провадження; встановити місцезнаходження
підозрюваного; виявити дані, які підтверджують або
виключають вину підозрюваного.
Засобами, які допоможуть слідчому вирішити
зазначені тактичні завдання, є проведення окремих
слідчих дій, поєднаних із проведенням оперативнорозшукових заходів. До них можна віднести: допит
заявника про джерела повідомленої інформації та
відомі йому обставини злочину; огляд місця події і
трупа, призначення судово-медичної експертизи для
дослідження трупа (у разі виявлення) і предметів, на
яких виявлено кров, слину й інші виділення організму людини; встановлення та допит свідків про особу,
що вчинила даний злочин, про обставини злочину і
місцезнаходження підозрюваного; призначення по
виявлених предметах відповідних судових та криміналістичних експертиз; затримання та огляд підозрюваного, огляд його одягу; допит підозрюваного;
обшук за місцем проживання підозрюваного предметів, на яких можуть знаходитися сліди злочину;

збір інформації оперативного характеру, що стосується конкретного злочину тощо.
Аналіз і оцінка слідчої ситуації мають істотне
значення, тому що дозволяють:
– зорієнтуватися у всьому розмаїтті фактів і явищ,
які відносяться до особи злочинця на даний момент
розслідування;
– усвідомити наукові знання (рекомендації криміналістики) щодо типових матеріальних джерел (слідів), у яких відбувається подія злочину;
– опанувати методики та практики пошуку таких
джерел, отримати від них належну інформацію, її
фіксація та подальше збереження;
– виконувати практичну роботу з цими джерелами інформації;
– співставляти отриману інформацію з даними
оперативних і криміналістичних обліків;
– висунути відповідні версії про місцезнаходження і сліди, що містять інформацію про властивості
особи злочинця;
– визначити найбільш доцільні тактичні прийоми, рекомендації, комбінації зі збирання слідів для
встановлення злочинця;
– вибрати найбільш ефективні техніко-криміналістичні засоби і методи для цих цілей;
– вибрати найбільш ефективні форми використання спеціальних знань і взаємодії з органами дізнання з метою одержання криміналістично значущої інформації про особу злочинця;
– спланувати початковий етап розслідування.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що
на початковому етапі розслідування окремих насильницьких злочинів слідчий діє за спеціально розробленим планом, який будується, виходячи зі слідчої
ситуації, яка складається, та висунутих ним версій.
На основі наявної інформації відбувається побудова
і перевірка криміналістичних версій, визначається
коло тактичних завдань із метою забезпечення ефективної роботи, що включає послідовність і порядок
проведення окремих слідчих, процесуальних дій та
оперативно-розшукових заходів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств: Лекция. – Симферополь, 1999. – С. 3–23 // Саинчин А. С.
Убийства по заказу (уголовно-правовой, криминалистический и криминологический аспекты). – Одесса, 2003. – С. 104-108.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы от теории к практике. – М., 1988. – 304 с.
3. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. : Пособие. – М., 1977–1979. – Т. 3 : Криминалистические средства,
приемы и рекомендации. – 1979. – 480 с.
4. Васильев А.Н. Следственная тактика. – М., 1976. – 200 с.
5. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц //
Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования: Матер. науч. конф. – Минск, 1973. – С. 88–93.
6. Герасимов И.Ф. Криминалистическая тактика и следственная ситуация // Теоретические проблемы криминалистической
тактики. – Свердловск, 1981. – С. 15–21.
7. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень–грудень 2014 року / Звітність // Офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_
id=111482&libid=100820#.
8. Коновалова В. Е. Убивство : искусство расследования. – X., 2001. – С. 5–46.
9. Коновалова В.Е. Версия : концепция и функции в судопроизводстве. – Х., 2000. – С. 109–146.
10. Ларин А.М. От следственной версии к истине. – М., 1976. – 199 с.
11. Ратинов А.Р. Вопросы следственного мышления в свете теории информации // Вопросы кибернетики и права. – М.,
1967. – 186 с.
12. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования
преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения) : Матер. науч.-практ. конф. – М., 1976. – С. 155–159.
13. Щербакова Г.В. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном громадян :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. – К., 2006.

116

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015

♦

УДК 343.122

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО
У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
SOME PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF THE VICTIM
IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
Маланчук П.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету
Української академії банківської справи Національного банку України
Автор аналізує основні засади правового статусу потерпілого у міжнародному кримінальному праві, ґрунтуючись на практиці Міжнародного кримінального суду. Виділено основні проблеми, які виникають у відносинах з потерпілими від злочину особами. Особливу увагу приділено питанням з’ясування особи потерпілого, призначення
законного представника потерпілого та призначення і виплати відшкодування особам, що потерпіли від злочину.
Ключові слова: Міжнародний кримінальний суд, Римський статут, Гаазький трибунал, потерпілий, законний
представник, відшкодування.
Автор анализирует основные принципы правового статуса потерпевшего в международном уголовном праве,
основываясь на практике Международного уголовного суда. Выделены основные проблемы, возникающие в правоотношениях с жертвами преступления. Особое внимание уделено вопросам установления личности потерпевшего, назначения законного представителя потерпевшего и выплаты возмещения лицам, пострадавшим от преступления.
Ключевые слова: Международный уголовный суд, Римский статут, Гаагский трибунал, потерпевший, законный
представитель, возмещение ущерба.
The author analyzes basic principles of legal status of victim in international criminal law on ground of practice of
International Criminal Court. The main problems of legal status of victims of crime are underlined. Particular attention is
paid to identification of victim, to election of a legal representative of victim and to reparations for victims of crime.
Key words: International Criminal Court, the Rome Statute, the Hague Tribunal, victim, legal representative, reparation.

Актуальність теми. За інформацією, викладеною в Заяві Верховної Ради України, під час подій
з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року в
Україні загинуло більше 100 осіб, понад 2 000 отримали поранення та каліцтва [1]. Всі ці особи можуть
бути визнані потерпілими від злочину у порядку,
передбаченому Римським статутом Міжнародного кримінального суду. З огляду на це дослідження
правового статусу потерпілого у міжнародному кримінальному праві набуває особливої актуальності і
становить неабиякий науковий інтерес.
У вітчизняній правовій науці проблематика діяльності Міжнародного кримінального суду досліджена
недостатньо глибоко. Окремі аспекти функціонування
Міжнародного кримінального суду були предметом наукового дослідження ряду науковців України, серед яких
В. Гутник, О. Гуртовенко, А. Підгородинська, С. Кучевська, Т. Сироїд. Питань правового статусу потерпілих у
міжнародному кримінальному праві також торкались у
своїх працях О. Кучер та Т. Яросевич. Проте, на нашу
думку, до цього не було зроблено комплексного аналізу
проблем, з яким стикаються судді Міжнародного кримінального суду у контексті захисту прав потерпілих осіб.
Тому автор ставить собі за мету:
a) дослідити правовий статус потерпілого у міжнародному кримінальному праві;
б) окреслити найбільш поширені проблеми, з
якими стикаються судді Міжнародного кримінального суду у відносинах з потерпілими особами;

в) показати на основі аналізу практики Міжнародного кримінального суду шляхи вирішення вищенаведених проблем.
Виклад основного матеріалу. Преамбула Римського статуту Міжнародного кримінального суду
вказує, що «за минуле сторіччя мільйони дітей, жінок і чоловіків стали жертвами немислимих злодіянь, які глибоко вплинули на совість людства» [2].
Діяльність Міжнародного кримінального суду, як і
будь-якої національної судової установи, спрямована не тільки на притягнення до відповідальності
осіб, які вчинили злочини, що належать до юрисдикції Суду, а й на відновлення порушених прав осіб,
які потерпіли від цих злочинів. Хоча ці твердження
є незаперечними, щодо ролі потерпілих (жертв злочинів) у процесі судового розгляду був висловлений
широкий спектр думок [3, c. 171].
За ст. 85 Правил процедури та доказування, «потерпілий» – це фізична особа, якій заподіяно шкоду в
результаті вчинення будь-якого злочину, що підпадає
під юрисдикцію Суду. До потерпілих можуть бути
віднесені організації або установи, яким було завдано безпосередніх збитків пошкодженням будь-якого
виду їх майна, призначеного для релігійних, освітніх, художніх або наукових чи благодійних потреб,
або їх історичним пам’яткам, лікарням та іншим
місцям та об’єктам гуманітарного призначення [4].
Як бачимо, установчі документи Міжнародного кримінального суду передбачають ширший перелік по-
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терпілих осіб, ніж ст. 55 КПК України, відповідно до
якої потерпілою визнається лише фізична особа [5].
Відповідно до ст. 68 Римського статуту Суд вживає належних заходів для захисту безпеки, фізичного
і психічного благополуччя, гідності та недоторканності особистого життя потерпілих і свідків. При
цьому Суд враховує всі відповідні фактори, у тому
числі вік, гендерний чинник, а також характер злочину, і, зокрема, але не обмежуючись цим, ту обставину, що злочин включав сексуальне насильство,
гендерне насильство або насильство щодо дітей [2].
За клопотанням прокурора або захисту, або на
прохання свідка чи потерпілого, або його законного
представника, якщо такий є, або за своєю власною
ініціативою, Палата може віддати розпорядження
вжити заходів для захисту потерпілого, свідка чи іншої особи, яким загрожує небезпека внаслідок даних
ними свідчень.
Аналіз положень ст. ст. 87 та 88 Правил процедури та доказування дає можливість виділити такі заходи щодо захисту свідків та потерпілих осіб:
a) вилучення з відкритих протоколів Палати імен
потерпілих, свідків чи інших осіб, яким загрожує небезпека внаслідок свідчень, даних свідком, або будьякої іншої інформації, яка може бути використана
для ідентифікації особи;
б) заборона прокурору, захисту або будь-якому
іншому учаснику судових слухань розкривати інформацію, яка ідентифікує потерпілих чи свідків
будь-якій третій стороні;
в) представлення свідчень з використанням електронних або інших спеціальних засобів, включаючи
технічні засоби, які дозволяють змінювати зображення або голос, аудіовізуальну техніку, зокрема,
відеоконференції і закриті передачі, і виняткове використання звукових засобів;
г) використання щодо потерпілого, свідка або іншої особи, якій загрожує небезпека внаслідок її показань, псевдоніму;
д) проведення частини слухань Палати in camera
[4].
Варто також зважати на те, що не кожна потерпіла від злочину особа має достатню кваліфікацію
для того, щоб брати участь у засіданнях, і навіть
фізичну можливість бути присутньою. Тому доволі
часто у таких випадках потерпілі особи послуговуються допомогою законного представника. Так,
відповідно до ст. 90 Правил процедури та доказування, потерпілий може вільно вибирати законного
представника. У випадку, якщо у справі кілька потерпілих або навіть кілька груп потерпілих, Палата
може звертатися з проханням до потерпілих вибрати
спільного представника. У випадку, якщо виникають
проблеми з вибором, Секретаріат може надавати допомогу, пропонуючи, в тому числі, список адвокатів.
Обов’язковою вимогою є те, що представник не повинен одночасно представляти осіб, інтереси яких
суперечать одне одному (уникати конфлікту інтересів). У разі, якщо особа не може оплатити послуги
представника, вона може розраховувати на допомогу
Секретаріату, в тому числі – фінансову [4].

Установчі документи Міжнародного кримінального суду передбачають також право осіб, потерпілих від злочину, отримати відповідні компенсації.
Клопотання потерпілого про відшкодування шкоди
у письмовій формі подається в Секретаріат. У ній зазначаються такі відомості:
a) дані про особу та адресу позивача;
б) опис каліцтва, шкоди або збитків;
в) місце, дата події і, за можливості, дані про особу чи осіб, з вини яких, на думку потерпілого, було
заподіяно каліцтво, збиток або шкоду;
г) якщо позовна вимога полягає у поверненні активів, майна або інших матеріальних цінностей, їх
опис;
д) вимоги про компенсацію;
е) вимоги щодо реабілітації та інших форм правового захисту;
є) за можливості, будь-які відповідні документи,
що можуть слугувати підтвердженням наведених
фактів, включаючи імена та адреси свідків [4].
З урахуванням обсягів та розміру шкоди, збитків
або каліцтва Суд може присуджувати відшкодування
на індивідуальній основі або, якщо це буде визнано
необхідним, на колективній основі, або і на тій, і на
іншій основі разом. Для визначення чи уточнення
розміру належної особі компенсації Суд може призначити експертизу.
Сума відшкодування стягується безпосередньо
із засудженої особи. У разі, якщо під час розгляду
клопотань про компенсацію неможливо здійснити
окрему виплату чи недоцільно здійснювати кожну
виплату окремо, Суд може розпорядитися передати
суму, стягнуту в порядку відшкодування з засудженої особи, в Цільовий фонд.
Аналізуючи практику Міжнародного кримінального суду щодо залучення до розгляду справи потерпілих від злочину осіб, можна виділити кілька
загальних проблем:
1. Розмитість стандартів для визначення потерпілої особи, а також складнощі у практичній ідентифікації таких осіб. Як зазначає Х-П. Кауль, зазвичай
предметом розгляду у Суді стають події у державах,
на території яких відбувались бойові дії, іноді навіть
такі дії тривають під час розгляду справи [6, c. 224].
Доволі часто особи, потерпілі від злочинів, втрачають документи, які ідентифікують особу, і немає ніякої практичної можливості їх відновити. З такими
труднощами зіткнувся Суд у справі «Прокурор проти Жана-П’єра Бемба Гомбо» (The Prosecutor v. JeanPierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01708, «Ситуація в
Центральноафриканській Республіці»). Ж-П. Бемба
Гомбо, командир військового формування, обвинувачується в тому, що він і підлеглі йому особи здійснили зґвалтування, вбивства мирного населення та
мародерство [7]. В ухвалі про участь потерпілих у
слуханнях суд встановив таке: «Кожен заявник, для
того щоб визнати його потерпілим, має надати суду
ідентифікуючі відомості про себе, що визначають
його особу на належному рівні». Тим не менш, маючи на увазі, що жертви звертаються до суду з різних
регіонів світу, і в них можуть різнитись соціальні,

118

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015

♦

особисті обставини та загальна ситуація з безпекою
в державі, Суд вважає, що доцільно використовувати
гнучкий підхід, адаптований до реалій кожної окремої ситуації. У Центральноафриканській Республіці
на момент проведення слухань було практично неможливо поновити документи, що посвідчують особу, при тому що більшість потерпілих від злочину
осіб втратили їх у період з жовтня 2002 року по березень 2003 року. У цій справі Суд встановив перелік
більше як з 20 видів документів, які могли бути визнаними такими, що посвідчують особу.
Крім того, у разі, якщо у особи немає жодного документа, її особу може бути посвідчено за допомогою заяви, підписаної двома свідками, що підтверджують особу заявника і те, що він є потерпілим і,
в тому числі, де це можливо, роз’яснюють, у яких
відносинах перебуває заявник та його свідки [8].
2. Значна кількість осіб, потерпілих від злочину.
У разі, якщо злочином завдано каліцтво чи шкоду великому обсягу фізичних осіб, а також шкоду чи збитки установам чи організаціям, виникають труднощі,
пов’язані з:
a) представництвом потерпілих осіб;
б) фізичною явкою таких осіб на судове засідання.
Уільям Самуель Руто та Джошуа Арап Санга (The
Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap
Sang, ICC-01/09-01/11, «Ситуація в Кенії») обвинувачувались в убивствах, депортації та насильницькому
переселенні мирного населення та його переслідуваннях [9]. Потерпілими від цих злочинів було визнано 327 осіб. Зрозуміло, що всі ці особи не могли
з’явитись на судовий розгляд та взяти повноцінну
участь у слуханнях їх справи. Для захисту інтересів
цих осіб було призначено колективного законного
представника. У зв’язку зі складністю справи процес
добору представників був доволі тривалим і включав
у себе такі етапи:
а) запити до всіх осіб, які перебували у реєстрі
адвокатів Кенії та Товаристві юристів Кенії, про те,
чи зацікавлені вони в участі у справі;
б) початковий аналіз кандидатур осіб, які виявили зацікавленість щодо участі у справі;
в) оцінка письмових відповідей кандидатів на питання про їх потенційну позицію у справі;
г) телефонне інтерв’ю.
У результаті було відібрано кількох осіб. При
цьому Палата наголосила на тому, що вимоги до захисника обвинуваченої особи та законного представника потерпілої особи дещо різняться. Таким чином,
хоча законний представник і повинен мати значний
процесуальний досвід, все ж таки він не обов’язково
має відповідати тим вимогам, які пред’являються
Римським статутом та Правилами процедури та доказування до адвоката, а скоріше, має перебувати за
кваліфікацією на рівні помічника адвоката [10].
У тому, що стосується явки до зали судових засідань, Суд для вирішення проблем послуговується
різноманітними технічними засобами, які дозволяють встановити відеозв’язок з потерпілою особою. Наприклад, деякі жертви у справах «Прокурор

проти Уільяма Самуеля Руто та Джошуа Арап Санга» та «Прокурор проти Вальтера Осапірі Бараса»
(The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua
Arap Sang, ICC-01/09-01/11, The Prosecutor v. Walter
Osapiri Barasa, ICC-01/09-01/13, ситуації в Кенії)
були в змозі стежити за ходом слухань на відеоекранах, які були встановлені у громадських місцях та
магазинах [6, c. 225].
3. Іншою важливою проблемою є встановлення
розміру відшкодування для осіб, які потерпіли від
злочину. Римський статут Міжнародного кримінального суду лише передбачає можливість такого
відшкодування (репарації), а визначення критеріїв
для встановлення розміру такого відшкодування
залишає на розсуд Суду. Саме тому, коли вперше
постало питання про репарації для потерпілих
осіб, Суд був змушений не лише визначити конкретні розміри відшкодування, а й дослідити думку прокурора, захисту, представників потерпілих
осіб та провідних міжнародних організацій для
формулювання загальних принципів призначення
репарацій.
У результаті аналізу міжнародних договорів та
конвенцій, а також попередньої практики міжнародних кримінальних трибуналів було сформульовано
три основні загальні правила:
a) охопити репараціями якомога ширше коло осіб,
які потерпіли від злочинів;
б) сприяти ефективному доступу потерпілих осіб
до суду;
в) забезпечити задоволення потреб якомога ширшого кола потерпілих від злочину осіб за допомогою
використання судових процедур [11].
Джермайн Катанга (The Prosecutor v. Germain
Katanga, ICC-01/04-01/07) визнаний винуватим у
вбивствах, нападах на цивільне населення, знищенні
майна і мародерстві [12].
У цій справі Суд дійшов висновку, що визначення
розміру репарацій для осіб, потерпілих від злочину,
має здійснюватись на основі таких принципів:
1) доступність (кожна особа повинна мати можливість звернутись до Суду для визнання її потерпілою від злочину. Для спрощення процедури звернення до Суду на території, де відбулись злочини, справа
щодо яких розглядається Судом, мають перебувати
законні представники потерпілих чи інші службові
особи, які полегшать для потерпілих доступ до правосуддя);
2) недискримінація (жодній особі не повинно
бути відмовлено у репараціях на основі її віку, статі,
расової чи національної приналежності, а основним
критерієм визначення розміру відшкодування має
стати реально завдана особі шкода);
3) консультація з потерпілими (вид і розмір відшкодування, а також порядок і строки його виплати
мають бути узгоджені з особами, які постраждали
від злочину) [13].
Крім того, суд визначив, що репарації можуть
бути призначені як на індивідуальній, так і на колективній основі, залежно від того, чи досягнуть відповідної домовленості потерпілі особи між собою.
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Висновки. Вищевикладене дає змогу дійти таких
висновків:
1. Римський статут Міжнародного кримінального
суду передбачає доволі широке залучення потерпілих від злочину осіб до розгляду справи як для дачі
свідчень, так і з метою розгляду справи про призначення їм належного відшкодування. Потерпілою
особою, на відміну від положень вітчизняного кримінально-процесуального законодавства, може бути
визнана як фізична особа, так і організація, якщо
злочином їм завдано шкоду.
2. Для захисту потерпілих осіб Суд може вжити
ряду заходів, серед яких вилучення імені потерпілої особи з судових документів, свідчення з використанням технічних засобів, призначення такій
особі псевдоніму чи проведення закритих судових
засідань.
3. Доволі серйозною проблемою для Міжнародного кримінального суду є неможливість з’ясування
особи потерпілого через втрату документів. У такому разі Суд приймає будь-які інші документи, за
допомогою яких можна встановити особу, а у разі
відсутності документів може допустити до проце-

су потерпілого, особу якого з’ясовано за допомогою
письмових свідчень інших осіб.
4. Потерпіла особа може брати участь у слуханнях
через представника. У разі, якщо потерпілих осіб значна кількість, Суд може для них призначити колективного представника. Основними вимогами до представника у такому разі будуть наявність достатньої
кваліфікації та відсутність конфлікту інтересів.
5. Потерпілі від злочину особи можуть отримати
відшкодування (репарації) як на індивідуальній, так і
на колективній основі. Аналіз практики Міжнародного кримінального суду дозволяє виділити такі принципи визначення розміру репарацій як: доступність,
недискримінація та консультації з потерпілими.
6. Аналіз установчих документів та практики
Міжнародного кримінального суду дає змогу виділити ряд відмінностей у правовому статусі потерпілих
осіб у кримінальному провадженні за вітчизняним
правом та у провадженні перед Міжнародним кримінальним судом, що у разі ратифікації Римського
статуту Україною створюватиме певні проблеми у
імплементації, і тому відкриває перспективи подальшого наукового дослідження.
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Стаття присвячена дослідженню поняття та класифікації слідчих ситуацій, що складаються під час розслідування злочинів різного виду, в тому числі «медичних». Велике практичне значення даного об’єкта полягає у тому,
що розуміння слідчої ситуації допомагає особі, що проводить розслідування, правильно його спланувати. Зокрема
слідчий чи прокурор, оцінивши слідчу ситуацію, можуть побудувати найбільш вірогідні слідчі версії, визначити напрямки подальшого розслідування, встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження,
визначити обсяг та послідовність слідчих (розшукових) дій тощо.
Ключові слова: «медичні» злочини, злочини, що вчиняються під час надання медичної допомоги, слідча ситуація, класифікація слідчих ситуацій, планування розслідування.
Статья посвящена исследованию понятия и классификации следственных ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений различного вида, в том числе «медицинских». Большое практическое значение данного
объекта заключается в том, что понимание следственной ситуации помогает лицу, производящему расследование,
правильно его спланировать. В частности, следователь или прокурор, оценив следственную ситуацию, может построить наиболее вероятные следственные версии, определить направления дальнейшего расследования, установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства, определить объем и последовательность следственных (розыскных) действий и т. д.
Ключевые слова: «медицинские» преступления, преступления, совершаемые во время оказания медицинской помощи, следственная ситуация, классификация следственных ситуаций, планирование расследования.
The article devoted to concept and classification of investigative situations, consisting in investigation of crimes of
various types, including «medical». Great practical value of this property is that understanding investigation of situation
helps person conducting investigation properly planned. In particular investigator or prosecutor investigating assessing
situation, can build the most possible investigative leads, identify areas for further investigation to establish circumstances
relevant to criminal proceedings, to determine scope and sequence of investigation (search) action and so on.
Key words: «medical» crimes, crimes committed during medical care, investigative situation, classification of
investigative situations, investigation planning.

Актуальність теми. Для організації ефективного
розслідування злочинів будь-якого виду, в тому числі
«медичних» злочинів, на початковому етапі розслідування суттєве значення мають слідчі ситуації. Знання та розуміння слідчої ситуації дозволяє особі, що
проводить розслідування, обрати правильний його
напрямок, сформулювати вірогідні слідчі версії, що
в подальшому забезпечить якнайшвидше розкриття
справи, а головне – встановлення істини у ній.
Актуальність теми дослідження зумовлена великим практичним значенням. Метою статті є розширення класифікації слідчих ситуацій на початковому
етапі розслідування «медичних» злочинів.
Дослідженнями поняття та природи слідчої ситуації займалася значна кількість науковців як вітчизняних, так і зарубіжних. До них можна віднести В.П.
Бахіна, О.В. Батюк, Н.А. Бурнашева, С.В. Веліканова, І.Ф. Герасимова, В.К. Лисиченко, В.В. Логінову
та ін. Питаннями слідчих ситуацій, що складаються
при розслідуванні злочинів, вчинених при наданні
медичної допомоги, займалися І.М. Авдєєва, Ф.Ю.

Бердічевський, В.К. Кудряшов, А.Н. Колесніченко,
Л.В. Омельчук, Л.В. Сухарнікова.
Виклад основного матеріалу. Серед науковців
немає єдиної думки з приводу визначення поняття
слідчої ситуації. Так, на думку А.Н. Колесніченка,
під слідчою ситуацією слід розуміти певне становище в розслідуванні злочину, яке характеризується
наявністю тих чи інших доказів та інформаційного
матеріалу, а також конкретних завдань, які виникають у зв’язку з їх збиранням і перевіркою [1, с. 214].
В.П. Бахін розрізняє слідчі ситуації у широкому
і вузькому значеннях. Сутність слідчої ситуації полягає у тому, що у широкому розумінні вона являє
собою сукупність усіх умов, які впливають на розслідування та визначальні його особливості, у вузькому – характеристику інформаційних даних, які
має слідство на конкретному етапі розслідування [2,
196–197].
У свою чергу С.В. Веліканов визначає слідчу ситуацію, як сукупність сформованих на певному етапі
умов – стану та обстановки розслідування, що сприй-
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маються, оцінюються і використовуються слідчим для
вирішення тактичних завдань і досягнення загальних
(стратегічних) цілей розслідування [3, с. 9].
М.В. Салтевський визначає слідчу ситуацію, як
сукупність обставин конкретної події злочину, актуалізованих слідчим, прокурором, судом, що здійснюють його розкриття, розслідування і попередження,
або це сукупність актуалізованої суб’єктом кримінального процесу потенційної інформації про злочин, що відображена і зберігається в матеріальному
середовищі [4, с. 71].
На думку В.В. Логінової, слідча ситуація – це
сукупність обставин, що сформувалась на певному
етапі розслідування на підставі фактичних даних
про подію злочину, яка обумовлює можливість органів досудового слідства реалізувати свої можливості щодо розкриття, розслідування та попередження
злочину [5, с. 282]
У науковій літературі досить значна увага приділяється видам слідчих ситуацій, які класифікують за
багатьма критеріями.
Зокрема, за критерієм індивідуалізації В.К. Лисиченко та О.В. Батюк слідчі ситуації поділяють на
конкретні та типові. Конкретною слідчою ситуацією
є та, що формується у конкретному кримінальному
провадженні. У свою чергу типова слідча ситуація
– це наукова категорія, що використовується для розробки дієвих прийомів та методів при розслідуванні
окремих видів злочинів [6, c. 5].
М.В. Салтевський поділяє слідчі ситуації на:
– сприятливі та несприятливі;
– безконфліктні та конфліктні;
– специфічні та типові;
– вихідні, проміжні та кінцеві [4, с. 74–77].
В.В. Логінова наводить більш детальну класифікацію слідчих ситуацій, яку запропонував Н.А. Бурнашев:
– за обсягом функціонування: глобальні (загальні
та типові) та локальні (конкретні, специфічні, атипові);
– за сферою функціонування: слідчі, судові, експертні, оперативно-розшукові;
– відповідно до процесу ситуаційного розвитку;
стратегічні, тактичні, організаційні;
– за етапами розслідування: дослідчої перевірки;
початкового етапу розслідування; наступних етапів
розслідування;
– за ступенем достовірності відображення стану
розслідування: адекватні та неадекватні;
– за характеристикою інформаційної основи ситуації: проблемні та прості;
– за часом функціонування – довготривалі, короткотривалі;
– за прогностичною ознакою: передбачувані, непередбачувані;
– за ступенем безперервного функціонування:
перманентні, тимчасові;
– за динамічною характеристикою: пульсуючі,
злагоджені;
– за сферою ситуативного забезпечення – техніко-криміналістичні, методико-криміналістичні [7, с.
174].

Специфічним є визначення слідчої ситуації при
розслідуванні «медичних» злочинів. Так, Л.В. Сухарнікова під слідчою ситуацією у справах про злочини, вчинені медичними працівниками в процесі
професійної діяльності, що спричинили необережну
шкоду життю та здоров’ю громадян, розуміє сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, обумовлених як діяльністю медичних працівників, в тому
числі і підозрюваних у вчиненні злочину, так і поведінкою потерпілих, їх законних представників та
інших осіб, а також особи, яка проводить розслідування, що визначають обстановку, в якій воно здійснюється [8, с. 109].
З урахуванням вищеперерахованих видів слідчих
ситуацій та специфіки «медичних» злочинів можна
сформувати перелік найбільш типових слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні даного виду
злочинів.
В залежності від етапу розслідування:
– слідча ситуація, що виникла на початковому
етапі;
– слідча ситуація, що виникла на наступному етапі.
В залежності від джерела надходження інформації щодо кримінального правопорушення:
– повідомила потерпіла особа;
– повідомили родичі чи близькі потерпілої особи;
– повідомили особи, з якими потерпілий знаходиться в одній палаті або інші свідки;
– повідомили медичні працівники, які були присутніми при його вчиненні;
– повідомили медичні працівники, які надавали
медичну допомогу після вчинення злочину, або судово-медичні експерти, патологоанатоми;
– повідомлення засобів масової інформації;
– стало відомо під час розслідування іншого злочину.
Залежно від складності слідчої ситуації:
– проста слідча ситуація – відомо про факт вчинення злочину, відома особа, яка його вчинила або
про неї є орієнтовна інформація, відома потерпіла
особа.
– складна слідча ситуація:
а) відомо про факт вчинення злочину, відома потерпіла особа, не відома особа, яка вчинила злочин;
б) відомо про факт вчинення злочину, особа потерпілого не встановлена, не відома особа, яка вчинила злочин;
в) відомо про факт вчинення злочину, відома особа, яка вчинила злочин, особа потерпілого не встановлена.
Залежно від позицій сторін кримінального провадження:
– безконфліктна – особа, що вчинила злочин, відома, визнає свою вину та сприяє розслідуванню;
– конфліктна – особа, що вчинила злочин, вини
не визнає, особа, що володіє інформацією, не бажає
її повідомити, або повідомляє умисно неправдиву інформацію.
Слушною є думка Л.В. Сухарнікової, яка зазначає,
що безконфліктні ситуації характеризуються повним
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або частковим збігом інтересів учасників провадження, і звертає увагу на те, що в основах кримінального
провадження закладено принцип змагальності його
учасників, тому абсолютно безконфліктних ситуацій
не буває. Конфлікт є практично завжди, але його гострота може бути різною. Цей поділ досить умовний,
тому що на практиці в чистому вигляді такі слідчі
ситуації виділити досить складно, іноді одну ситуацію від іншої відділяє кілька факторів [8, c. 114–115].
Залежно від способу вчинення злочину (дія чи
бездіяльність) можна виділити такі слідчі ситуації:
– ненадання медичної допомоги;
– неналежне надання медичної допомоги.
Залежно від поведінки особи, що вчинила злочин, можна визначити такі слідчі ситуації, що можуть вини при розслідуванні «медичних» злочинів:
– медичний працівник визнає, що застосовував
певний метод лікування, який призвів до спричинення шкоди життю та здоров’ю потерпілого, та визнає
свою вину;
– медичний працівник визнає, що призначав потерпілому певні медичні препарати, які завдали шкоди його життю та здоров’ю (наприклад, перед їх застосуванням не провів пробу на реакцію організму
на них тощо) та визнає свою вину;
– медичний працівник визнає, що необхідно було
б провести лікування у певний спосіб, однак не зробив цього через відсутність певних медичних препаратів, спеціального обладнання;
– медичний працівник визнає, що застосовував
певні методи лікування щодо потерпілого, призначав певні медичні препарати, але не визнає, що саме
вони призвели до шкоди здоров’ю чи життю потерпілого;
– медичний працівник заперечує, що проводив лікування потерпілого.
Також слідчі ситуації можуть залежати від характеру інформації, яку надав потерпілий, а у випадку
його смерті – родичі або близькі:

– потерпілий (його родичі чи близькі) знає, хто
надавав йому медичну допомогу та може надати інформацію про цю особу;
– потерпілий (його родичі чи близькі) не знає, хто
надавав йому медичну допомогу, але може описати
цю особу;
– потерпілий (його родичі чи близькі) не знає, хто
надавав йому медичну допомогу, та не може надати
ніякої інформації про цю особу, однак може повідомити про заклад охорони здоров’я, в якому така допомога надавалася;
– потерпілий не знає, хто надавав йому медичну
допомогу через тяжкий стан чи непритомність.
Залежно від характеру інформації про злочин:
– злочин вчинено в умовах очевидності:
а) факт вчинення злочину встановлений, відома
особа, яка його вчинила;
б) факт вчинення злочину встановлений, про особу, яка його вчинила, є орієнтовна інформація;
в) відомий факт вчинення злочину, особа, яка
його вчинила, невідома;
– злочин вчинено в умовах неочевидності – про нього стало відомо під час розслідування іншого злочину.
Слушною є думка С.В. Веліканова, що вивчення
природи і структури слідчої ситуації дозволяє зробити висновок про її криміналістичну сутність, яка виявляється в специфічності обстановки і стану під час
проведення як окремих слідчих (розшукових) дій, а
також і всього розслідування, й залежно від цього вимагає прийняття рішень тактико-криміналістичного
чи методико-криміналістичного характеру [3, с. 9].
Висновки. Слідча ситуація має велике теоретичне та практичне значення при розслідуванні будьяких видів злочинів, у тому числі «медичних». Виділення слідчої ситуації дає можливість особі, що
проводить розслідування, висунути найбільш типові
версії, обрати правильний шлях розслідування, що
в подальшому призведе до встановлення істини у
справі і розкриття злочину.
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У статті розглянуто актуальні питання взаємодії працівників правоохоронних органів у межах розслідування
кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із фальшивомонетництвом. Проаналізовано
питання подолання кризових явищ у розвитку економіки України. Також запропоновано ґрунтовні висновки щодо
тематики, яка розглядається.
Ключові слова: фальшивомонетництво, взаємодія, розслідування, економіка, злочини.
В статье рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов в
рамках расследования уголовных производств по фактам совершения преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Проанализирован вопрос преодоления кризисных явлений в развитии экономики Украины. Также
предложены основательные выводы относительно рассматриваемой тематики.
Ключевые слова: фальшивомонетничество, взаимодействие, расследование, экономика, преступления.
The article deals with topical issues of cooperation between law enforcement authorities in the investigation of the
criminal proceedings on the facts of the commission of offenses related to counterfeiting. It analyzes issues of overcoming
crisis phenomena in the economy of Ukraine. It is also proposed to solid conclusions about the subjects under consideration.
Key words: counterfeiting, interaction, investigation, economy, crime.

Актуальність теми. Реалізація положень Конституції України щодо побудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави на сучасному етапі потребує вирішення великої кількості
різних завдань, головним із яких є насамперед подолання кризових явищ у розвитку економіки України. З одного боку, такі явища зумовлюють у різних
сферах суспільних відносин поширення та зростання різних видів злочинів, у тому числі пов’язаних із
фальшивомонетництвом, а з іншого – обумовлюють
необхідність удосконалення форм і методів боротьби з ними. Особливе занепокоєння викликає пристосованість злочинності до нових умов, набуття нею
активного, агресивного та все більш організованого
характеру.
Державна політики сьогодні спрямована передусім на зміцнення законності та правопорядку, поліпшення якісного рівня боротьби зі злочинністю.
Особливе значення у вирішенні цих завдань має
підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, зокрема тих, що здійснюють досудове
розслідування. В оптимізації цього процесу важливу роль відіграє повноцінне застосування сучасних
досягнень науки й техніки. Вирішальним завданням
боротьби зі злочинністю є вдосконалення способів і
методів правоохоронної діяльності, забезпечення їх
відповідності потребам практики за допомогою застосування сучасних спеціальних знань і навичок.

Стан дослідження. Безпосередньо вивченням
актуальних проблем, які виникають під час розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із фальшивомонетництвом,
займались такі вчені-криміналісти: В.М. Антонов,
Т.П. Бірюкова, О.В. Воробей, О.М. Калужна‚ Н.І.
Клименко, В.С. Мацишин, С.Ю. Петряєв, А.М. Тимчишин. Проте, незважаючи на створену міцну теоретичну й методологічну основу, окремі аспекти теоретичних і прикладних питань цієї тематики нині
залишилися без розгляду або є дискусійними.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
спостерігається загальна тенденція до відокремлення й автономізації регіонів, що у свою чергу негативно впливає на подолання державними органами в
межах своєї компетенції такого суспільно-небезпечного явища, як фальшивомонетництво.
В органах внутрішніх справ розкриття злочинів
залежить насамперед від спільних зусиль підрозділів трьох служб: слідства, оперативно-розшукової
та криміналістичної. Особливо важливим є забезпечення належної, заснованої на суворому дотриманні
закону взаємодії під час розслідування злочинів у
сфері економіки [4; 19].
Проблеми взаємодії під час розслідування злочинів активно досліджувалися багатьма видатними
вченими-процесуалістами та криміналістами, які
розглядали різні аспекти взаємодії органів досудово-
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го слідства з оперативними підрозділами переважно
в межах методик розслідування конкретних видів
злочинів або під час дослідження проблем розкриття
злочинів і розшуку злочинців, що переховуються, а
також створення й функціонування слідчо-оперативних груп.
З урахуванням особливого значення проблеми
взаємодії як важливого чинника підвищення ефективності боротьби із злочинністю є необхідність
розроблення положень щодо організації взаємодії
підрозділів і служб органів внутрішніх справ під час
розслідування й розкриття злочинів, формулювання
завдань, нормативно-правової основи та принципів
взаємодії.
Необхідно відзначити, що суть взаємодії полягає
в організації налагодженої системи збору й обміну
необхідною інформацією на всіх етапах розкриття й
розслідування злочинів, пов’язаних із підробленням
і збутом грошових знаків, оскільки успішність боротьби з фальшивомонетництвом передбачає комплексну участь органів внутрішніх справ.
Взаємодія здійснюється на внутрішньовідомчому й міжвідомчому, внутрішньодержавному й міждержавному рівнях залежно від завдань, які повинні
бути вирішені на основі об’єднання різних сил, засобів, можливостей, масштабів і локалізації планованої діяльності, часу, який відведено на вирішення
завдань, а також низки інших обставин, які можуть
виникнути в процесі розслідування кримінальних
проваджень [7, с. 47].
Найбільш ефективною формою процесуальної
взаємодії слідчого з іншими учасниками є слідчооперативна група, діяльність якої характеризується
насамперед проведенням процесуальних заходів,
підпорядкованих єдиній цілі й узгоджених між собою шляхом розробки єдиного плану. Кожен з учасників слідчо-оперативної групи, діючи в межах своєї
компетенції, зберігає функціональну самостійність.
Робота в складі слідчо-оперативної групи дає слідчому можливість негайно використовувати інформацію, отриману оперативним шляхом, а оперативним
співробітникам – інформацію, отриману в ході проведення слідчих (розшукових) дій.
Досліджуючи кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним
виготовленням і збутом грошових знаків, треба зазначити, що слідчо-оперативні групи, створенні в
межах розслідування злочинів зазначеного виду, не
є винятком і за часом функціонування поділяються
на постійні й тимчасові. Аналіз слідчої практики дає
підстави вважати, що за результативністю діяльності
більш ефективні показники мають все ж постійно діючі групи.
Проте при цьому необхідно звернути увагу на те,
що ефективність проведення слідчих (розшукових)
дій під час розслідування фальшивомонетництва залежить не лише від часу функціонування слідчо-оперативної групи, а й від її кількісно-якісного складу.
У більшості випадків до складу слідчо-оперативної групи з розслідування злочинів у сфері виготовлення та збуту підроблених грошових знаків і

цінних паперів входять слідчі, які спеціалізуються
на розслідуванні кримінальних проваджень економічного спрямування; співробітники оперативних
підрозділів (Департаменту протидії злочинності у
сфері економіки, Департаменту карного розшуку);
фахівці-криміналісти (працівники експертно-криміналістичних центрів); інші галузеві фахівці, у використанні спеціальних знань яких може виникнути
необхідність у процесі розслідування.
Питома вага в досягненні позитивного результату під час розслідування злочинів, передбачених
ст. 199 Кримінального кодексу України, належить
експертам-криміналістам, які на досудовому слідстві взаємодіють із слідчими як спеціалісти. Підвищенню результативності використання спеціальних
знань у процесі розслідування розглядуваної категорії злочинів сприяє правильно організована взаємодія слідчого з особами, що володіють такими
знаннями. Така взаємодія має ґрунтуватися на певних принципах: 1) дотриманні вимог закону; 2) виявленні ініціативи всіма учасниками; 3) тривалості
взаємодії (від початку розслідування до завершення
провадження); 4) плануванні; 5) знанні всіма учасниками взаємодії можливостей кожної зі сторін [1, с.
15]; 6) єдності виконуваних завдань; 7) узгодженості
дій; 8) спеціалізації функцій та ін. [2, с. 74]. Форми
взаємодії слідчого зі спеціалістами (експертами) під
час розслідування злочину класифікують залежно
від обов’язковості процесуального закріплення результатів такої діяльності: взаємодія, результати якої
підлягають обов’язковій фіксації в процесуальному
документі – висновку експерта, протоколі допиту
експерта; взаємодія, факт якої підлягає обов’язковій
фіксації в процесуальному документі – протоколі
слідчої (розшукової) дії, а результати фіксуються в
більшості випадків на розсуд слідчого; взаємодія, що
не підлягає процесуальній фіксації (наприклад усні
консультації спеціаліста). На жаль, як свідчить практика, така взаємодія здійснюється формально, що
призводить у свою чергу до зниження ефективності
розслідування.
Серед основних причин, що негативно впливають
на якісь взаємодії, можна назвати такі: 1) недостатній рівень законодавчої регламентації взаємодії на
стадії досудового розслідування; 2) відсутність чітких відомчих інструкцій і відповідних нормативних
актів, що регулюють усі аспекти слідчої діяльності
щодо залучення до процесу розслідування спеціалістів; 3) недостатня поінформованість слідчого про сучасні професійні можливості й технічне оснащення
експертно-криміналістичних підрозділів тощо.
Проаналізувавши якісні й кількісні характеристики злочинності, що займається виготовленням
і збутом підроблених грошових знаків і цінних паперів, а також її розвиток, можна дійти висновку,
що ефективна протидія такому негативному явищу
можлива за наявності чіткої взаємодії не лише між
окремими державними підрозділами, до повноважень яких віднесено боротьбу зі злочинністю, а за
умови взаємодії окремих структур на міждержавних
рівнях. Члени злочинних організацій, що займають-
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ся фальшивомонетництвом, виготовляючи вільноконвертовану валюту на території конкретного міста, області, регіону, тісно взаємодіють між собою,
збуваючи підроблені грошові знаки за межі «окремого населеного пункту», держави, тим самим розширюючи межі своєї злочинної діяльності. Таким
чином, злочинна діяльність із виготовлення та збуту
фальшивих грошей набула останнім часом характеру транснаціонального бізнесу. Об’єктивними причинами активізації цього виду злочинної діяльності
є такі: економічне співробітництво держав і взаємні
платежі, що здійснюються між ними; інтенсивний
розвиток міжнародного туризму; розвиток спеціалізації міжнародних злочинних організацій різних
країн на окремих стадіях цього злочинного бізнесу
(виготовленні, накопиченні, реалізації).
С.Ю. Петряєв справедливо зазначає: «Фальшивомонетництво є злочином, який має не регіональний,
а державний і міжнародний характер. Боротьба із
цим явищем повинна мати централізований характер: необхідна централізація для забезпечення координації на державному й міжнародному рівнях» [8,
с. 70].
Фальшивомонетництво як злочин вийшов за межі
традиційних внутрішньодержавних проблем і набуває дедалі більшого міжнародного значення. Виготовлення фальшивих грошей стало важливою галуззю бізнесу міжнародної організованої злочинності,
засобом підриву однією державою економіки іншої
й одним із методів діяльності екстремістських груп.
Міжнародне право визнає особливу небезпеку
фальшивомонетництва для суспільства та кваліфікує його як злочин міжнародного характеру, що посягає на нормальні відносини між державами. Міжнародна конвенція з боротьби з підробкою грошових
знаків 1929 р. віднесла підробку грошових знаків до
загальнокримінальних злочинів, із якими повинні
вести боротьбу всі держави. Унаслідок сучасного
розвитку грошово-платіжних відносин і міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю низка положень конвенції вважаються застарілими. Розробка та прийняття міжнародно-правової угоди, яка
дозволить державам здійснювати співробітництво в

боротьбі з фальшивомонетництвом у різних напрямах, вважається одним із першочергових завдань для
створення ефективної системи протидії злочину.
Особливу роль під час взаємодії в межах розслідування кримінальних проваджень за фактами фальшивомонетництва виконує Міжнародна організація
кримінальної поліції (Інтерпол) та Регіональна поліцейська служба Європейського Союзу (Європол),
на які покладені в тому числі обов’язки, пов’язані з
вирішенням і реалізацією завдань із запобігання та
боротьби з підробкою та збутом грошових знаків.
На підставі аналізу міжнародного досвіду з боротьби з фальшивомонетництвом Інтерпол розробляє відповідні рекомендації стосовно вдосконалення засобів захисту національних грошових знаків,
узагальнює досвід роботи правоохоронних органів
різних держав із розкриття фактів підробки грошових знаків та інших платіжних засобів, виявлення
друкарень і майстерень, де вони виготовляються,
встановлення осіб, причетних до виготовлення та
збуту підроблених грошових знаків, а також іншої
криміналістично значущої інформації.
Враховуючи викладене, доходимо висновку, що
такий вид злочинної діяльності, як фальшивомонетництво, має міжнародний характер. Ефективна
боротьба з ним може бути успішною не лише за умови взаємодії правоохоронних органів у межах однієї
держави, а за умови протидії на засадах взаємодії
між правоохоронними структурами різних країн.
Проблема підробки грошей виникла майже одночасно з розвитком товарно-грошових відносин. Із
давніх часів фальшивомонетники завдавали значної
шкоди економіці держави, підриваючи її імідж та
економічну безпеку. В умовах інтеграційних перетворень у світі й бурхливого розвитку міждержавних
економічних відносин проблема підробки грошей
стає більш актуальною.
Висновки. Таким чином, вивчення фактів вчинення фальшивомонетництва, а також передового
досвіду з розкриття й розслідування злочинів зазначеної категорії слугувало б інформаційною основою
для теоретичного й методологічного забезпечення
слідчої діяльності.
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THE ACCUSED RIGHT FOR PROTECTION DURING THE GATHERING EVIDENCE
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У статті розглядаються теоретичні та практичні питання закріплення та функціонування принципу забезпечення
обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі України. За результатами аналізу загальнотеоретичних
положень в частині дії принципів у механізмі правового регулювання зроблені деякі проміжні висновки щодо ефективності правових норм у сфері кримінально-процесуального доказування, зокрема, у ході збирання доказів. На
основі дослідження конкретних аспектів реалізації нормативного змісту забезпечення обвинуваченому права на
захист висловлюються окремі пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства та
практики його застосування.
Ключові слова: право на захист, обвинувачений, забезпечення права на захист, доказ, доказування, збирання
доказів.
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы закрепления и функционирования принципа обеспечения обвиняемому права на защиту в уголовном процессе Украины. В результате анализа общетеоретических положений, касающихся действия принципов в механизме правового регулирования, сделаны
некоторые промежуточные выводы относительно эффективности правовых норм в сфере уголовно-процессуального доказывания, в частности, в ходе собирания доказательств. На основании исследования конкретных аспектов реализации нормативного содержания принципа обеспечения обвиняемому права на защиту высказываются
отдельные предложения по усовершенствованию уголовного процессуального законодательства и практики его
применения.
Ключевые слова: право на защиту, обвиняемый, обеспечение права на защиту, доказательство, доказывание,
собирание доказательств.
The article deals with theoretical and practical questions of the consolidating and functioning principle of the accused
right to defense in Ukrainian criminal proceedings. It is maiden some intermediary conclusions about the effectiveness
of law in criminal procedure proving as the result of the general provisions analysis regarding the operation of principles
in the legal regulation mechanism, in particular, during the collection of evidence. It is expressed some suggestions for
improvement of the criminal procedural legislation and using its practice based on the specific aspects investigation of the
normative content principle realization of the accused the right to defense.
Key words: right to defense, the accused, the right to protection, evidence, proof, gathering evidence.

Постановка проблеми. Право людини на захист – одне із найбільш природних, що отримало
визнання на законодавчому рівні та належним чином закріплене Основним Законом України (ст. 55,
59, 62, 63, 129). Забезпечення прав і свобод людини
Конституцією визначається як головний обов’язок
держави (ч. 2 ст. 3). У випадках, якщо держава його
не виконує або виконує неналежним чином, громадяни мають можливість відшкодувати відповідні
витрати, використовуючи як найбільш дієву судову
форму захисту своїх прав і свобод (ст. 55, 56 Конституції).
Кримінальне процесуальне законодавство має
розроблятися відповідно до конституційних засад
судочинства, які обумовлюють регулювання кримінально-процесуальних відносин таким чином, щоб
здійснення прав і законних інтересів особи не ставилося у залежність від діяльності органів досудового
розслідування чи суду і мало надійний механізм для
реалізації правозахисту. Для цього держава повинна мати систему регуляторів – законодавчих про-

цедур, механізмів, інститутів, що гарантують захист
суб’єктивних прав людини.
Одним із таких регуляторів є засади (принципи)
кримінального провадження. Визначення поняття
принципів кримінальний процесуальний закон не
надає. Вважаємо, що принципи – це закріплені у законі визначальні, фундаментальні положення щодо
закономірностей та найбільш суттєвих властивостей
кримінального процесу, які обумовлюють їх значення
як засобу для захисту прав і свобод людини і громадянина, а також для врегулювання діяльності органів та
посадових осіб, які ведуть кримінальний процес.
Зважаючи на те, що принципи мають наскрізний
характер, діють у всіх стадіях кримінального процесу, наразі потребують уваги теоретичні та практичні
питання закріплення та функціонування принципових правових положень у ході процесуальної діяльності суб’єктів кримінального судочинства, зокрема,
у сфері доказування.
Стан дослідження. Слід відзначити, що традиційно в теорії права розробці теми принципів приді-
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лялась підвищена увага і тому здобутки аналітичної
юриспруденції у цій сфері є очевидними. Питання
юридичної природи, форм закріплення та реалізації
нормативного змісту принципів кримінального провадження у сфері доказування були предметом дослідження таких науковців, як О. Олександров, В. Баклашин, А. Бєлкін, Р. Бєлкін, С. Вапнярчук, В. Гмирко,
Ю. Грошевий, Є. Доля, В. Дорохов, В. Зажицький, О.
Капліна, Л. Карнєєва, Л. Лобойко, М. Михеєнко, Н.
Сібільова, В. Нор, С. Шейфер, О. Шило, М. Шумило.
Особливого значення відповідні наукові розробки
набувають у «перехідні» періоди державного розвитку, для яких характерні зміни ціннісних орієнтирів
у регулюванні суспільних відносин.
Прийняття нового КПК, істотні зміни у законодавстві, обумовлені курсом України на побудову
правової держави, вимагають подальшого вивчення
проблем реалізації принципів кримінального провадження, зокрема, принципу забезпечення обвинуваченому права на захист у ході кримінально-процесуального доказування як такого, що відбиває сутність
кримінального процесу.
Метою статті є аналіз чинного кримінального
процесуального законодавства у частині, що стосується закріплення принципу забезпечення обвинуваченому права на захист в конкретних нормативних
приписах та дослідження проблем реалізації його
нормативного змісту у ході збирання доказів.
Виклад основного матеріалу. Право обвинуваченого на захист проголошене у конституціях більшості країн та багатьох міжнародно-правових документах. Конституцією України зафіксовано право к
о ж н о г о (розр. – Т.М.) на правову допомогу (ч. 1
ст. 60). У сфері кримінального провадження України
право на захист від обвинувачення мають підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений.
Змістовно це право передбачає надання усних або
письмових пояснень з приводу підозри чи обвинувачення, збирання і подання доказів, особисту участь
у кримінальному провадженні, користування правовою допомогою захисника, реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК (ч. 1 ст. 20 КПК).
Відомо, що кожному праву особи кореспондує
обов’язок держави у особі її представників (посадових осіб) його забезпечити (ч. 2 ст. 3 Конституції
України). Відтак, достатньо очікуваним було б закріплення на галузевому рівні відповідних відносин між особою та державою. Однак, на відміну від
попереднього законодавства, де статтею 53 КПК на
суд, прокурора, слідчого, особу, яка проводить дізнання, покладався обов’язок роз’яснити особам, що
беруть участь у справі, їх права і забезпечити можливість здійснення цих прав, КПК 2012 р. не містить
аналогічної норми, обмежуючись вказівкою у ч. 2 ст.
20 КПК на обов’язок слідчого, прокурора, слідчого
судді роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому їх
права та забезпечити право цих учасників на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або
призначеного захисника.
Як бачимо, в ст. 20 КПК «Забезпечення права на
захист» частина друга змістовно не повністю від-

повідає першій частині, обмежуючи коло прав підозрюваного (обвинуваченого), які має забезпечити
держава. Очевидна непослідовність законодавця
при формулюванні складових елементів принципу у
статті нормативно-правового акту (КПК) має своїм
наслідком зниження нормативного рівня проголошеного принципу. В існуючій редакції досліджуваної статті відоме загальнотеоретичне положення про
вищу ступінь нормативності принципу у порівнянні зі звичайними правовими нормами, що отримало
своє втілення у ч. 6 ст. 9 КПК: «У випадках, коли
положення… кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження,
застосовуються загальні засади кримінального провадження» норма-принцип щодо обв’язку держави
забезпечити право на захист підозрюваному, обвинуваченому значно втрачає свою дієвість, не в повній
мірі виконує своє призначення – усувати прогалини
у законодавстві, вирішувати конкретні проблемні ситуації правозастосування.
Між тим, саме за рівнем забезпечення права підозрюваного –обвинуваченого на захист у наш час
прийнято судити про демократичність не тільки судочинства, а й політичного режиму конкретної держави в цілому.
Практика свідчить про те, що будь-яке право бездієве без механізму його забезпечення. Науковий
аналіз поняття «механізм забезпечення» дозволяє
визначити його елементи: «гарантування», «реалізація», «охорона», «захист», «відшкодування».
Найбільш «болісним» питанням практично для
всіх сучасних держав є саме питання щодо матеріального забезпечення даного права. Воно є актуальним як для бідних, так і для багатих країн. Особливо
важливим воно є для тих країн, судочинство яких
базується на дотриманні засад так званої класичної
моделі змагальності.
Ця модель, як зазначають науковці, вимагає того,
щоб сторона обвинувачення (органи та посадові
особи, які фінансуються за рахунок державного бюджету) дбала тільки про збирання обвинувальних
доказів. Що ж стосується сторони захисту (обвинувачений та його захисник, що фінансуються, головним чином, за рахунок особистих коштів обвинуваченого), то вона, не будучи обізнаною до моменту
судового розгляду зі змістом обвинувального досьє,
має сама, без допомоги державних органів, потурбуватися про «свої» докази, відшукувати кошти не
тільки для оплати праці захисника, а й для покриття витрат по пошуку свідків і забезпечення зустрічі
з ним, виявлення письмових і речових доказів, виплати винагороди приватним детективам, експертам,
тощо. Без засобів такого роду повноцінний захист є
неможливим [1, с. 27].
Однак, брак їх відчувається повсюди, навіть у
найбільш благополучних в економічному відношенні країнах. Дана обставина обумовлює проблему реального забезпечення права на захист як для країн
англосаксонської системи права, так і континентальної. Не є виключенням і Україна, змішаний тип кримінального процесу якої надає на сучасному етапі
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розвитку країни додаткових можливостей для забезпечення захисту обвинуваченого, однак, не усуває
всіх проблем, пов’язаних із правореалізацією у ході
кримінального провадження.
Особливого значення ця проблема набуває у
зв’язку із зміною акцентів у вирішенні завдань кримінального провадження, обумовленої оновленням
редакції ст. 2 КПК «Завдання кримінального провадження». Як видно із змісту цієї статті, «захисна»
функція юстиції у нормативній моделі кримінального процесу України з прийняттям нового КПК спрямована більшою мірою на «захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень»,
тобто на захист постраждалої сторони у конфлікті,
на відміну від норми, що викладена у ст. 2 КПК 1960
р., де на перше місце серед завдань кримінального
судочинства законодавець поставив охорону прав та
законних інтересі фізичних та юридичний осіб, що
беруть у ньому участь.
Дана стаття є програмною, і в кінцевому рахунку
має обумовити зміст усіх інших нормативних приписів, у тому числі, і засад кримінального провадження, які своїм призначенням є засобами для вирішення
завдань кримінального провадження. Безпосередній
прояв така спрямованість нормотворчої діяльності
законодавця має у процесах впровадження нового
порядку щодо початку кримінального провадження,
який спрощує заявнику, потерпілому ініціювати кримінальне провадження (ст. 55, 214 КПК), розширення прав потерпілого на інформацію щодо ходу кримінального провадження (п. 2, 11 ч. 1 ст. 56 КПК),
участь у проведенні слідчих (розшукових) дій (ч. 6
ст. 223 КПК).
Разом з тим дещо звужені новим кримінальним
процесуальним законодавством права обвинуваченого (підозрюваного), зокрема, щодо участі захисника з моменту повідомлення особи про підозру (ч. 1
ст. 48 КПК), а не з більш раннього, як це мало місце
за КПК 1960 р. (ч. 4 ст. 44 КПК); відмова від стадії
порушення кримінальної справи унеможливила обізнаність особи, щодо якої відбувається кримінальне
провадження, про його початок, а отже, позбавила
права підозрюваного на оскарження до суду відповідного рішення (ст. 236-7 КПК 1960 р.). Виникають
й інші проблемні питання реалізації обвинуваченим
(підозрюваним) права на захист, на яких доцільно
зупинитись, досліджуючи такий складовий елемент
принципу забезпечення обвинуваченого права на захист, як право обвинуваченого (підозрюваного) на
збирання доказів (ч. 1 ст. 20 КПК).
Дефініції поняття «збирання доказів» кримінальний процесуальний закон не надає. В теорії доказового права цей процес визначається як сукупність
дій по виявленню, фіксації, вилученню та зберіганню доказів [2, ст. 139], а також долученню інформації як доказів до кримінального провадження, попередньої оцінки, використанню фактичних даних для
виявлення нових [3, с. 107]. Встановлення наведених
вище складових процесу збирання доказів надало
дослідникам підстав для визначення відповідної діяльності як процесу формування доказів, що полягає

у перетворенні первинної інформації, яка отримується суб’єктом доказування із слідів, залишених подією правопорушення [4, c. 33].
За новим законом суб’єктами збирання доказів
є сторони кримінального провадження, потерпілий,
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження (ч. 1 ст. 93 КПК).
При цьому сторони мають рівні права на збирання
та подання до суду речей, документів, інших доказів (ч. 2 ст. 22 КПК). Обвинувачений (підозрюваний)
як учасник провадження на стороні захисту, таким
чином, вправі збирати та подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду докази (п. 8 ч. 1, п. 2 ч. 4
ст. 42 КПК). Належне забезпечення цього права має
принципове значення (ст. 20 КПК).
Проаналізуємо стан нормативного регулювання
процесу збирання доказів у кримінальному провадженні стороною захисту.
У відповідності із ч. 3 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється шляхом: витребування; отримання
від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів
перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та
інших процесуальних дій, здійснення інших дій, які
здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
КПК не визначає процедури витребування потенційних доказів (речей і документів) як стороною
захисту, так і стороною обвинувачення, що, на наш
погляд, є свідченням недоліків законодавчої техніки
закріплення юридичних процедур доказування нормативно-правовим актом. Форма викладення змісту
норми у приписі ч. 2 ст. 93 КПК свідчить про те, що
витребування є самостійним способом збирання доказів, оскільки закон вказує на нього без будь-яких
застережень поряд з іншим, традиційним – проведенням слідчих (розшукових) дій стороною обвинувачення в порядку, передбаченому КПК.
Відсутність процесуальної форми витребування
речей і документів стороною обвинувачення може
бути пояснено тим, що , як правило, ця дія застосовується щодо державних або громадських організацій, якими вже напрацьовані певні підходи до складання документів, що гарантують їх від викривлень.
Простота регламентації, думається, обумовлена й
тим, що надання інформації органам, що ведуть процес, зазвичай відповідає інтересам осіб, які нею володіють, і тому відпадає необхідність примусового
контролю за процесом передачі об’єктів суб’єкту доказування.
Застосування витребування стороною обвинувачення може бути визнано доцільним у випадках,
коли, приміром, документи не мають індивідуальних
ознак, можуть бути про дубльовані; точно відомо,
що предмет зберігається у особи; обстановка, в якій
зберігається об’єкт, не має доказового значення; відсутні побоювання, що у ході доставки предмета, документа вони можуть бути умисно або необережно
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викривлені; предмети, документи не мають високої
вартості.
Витребування предметів та документів стороною
обвинувачення під час досудового розслідування
здійснюється на практиці винесенням окремої постанови, у ряді випадків достатньо звичайного запиту [4, с. 35]. Що ж стосується сторони захисту, то її
можливості у застосуванні цього способу збирання
доказів є значно меншими. Причому, якщо захисник,
що приймає участь у провадженні, використовує
форму запиту для отримання інформації, копій документів (ч. 1 ст. 24 Закону України про адвокатуру
та адвокатську діяльність), то обвинувачений (підозрюваний) вимушений звертатися з клопотанням
до слідчого, прокурора з проханням про проведення витребування. Оскільки за законом розгляд слідчим, прокурором клопотання сторони захисту про
виконання будь-якої процесуальної дії здійснюється впродовж трьох днів, а не негайно (ч. 1 ст. 220
КПК), реальна можливість ефективного захисту стає
проблематичною. До того ж, витребування у такому
разі здійснюється учасниками, віднесеними законом
до сторони обвинувачення (ст. 36, 40 КПК). Відтак,
логічним буде припустити, що в подібних ситуаціях
сторона обвинувачення має можливості бути обізнаною щодо напрямків, в яких здійснюється захист, а
це в умовах змагального процесу значно зменшує
шанси обвинуваченого на майбутню перемогу.
Вирішення на практиці вказаної проблемної ситуації вбачається у застосуванні правових норм, що
регулюють тимчасовий доступ до речей і документів
сторони кримінального провадження (ст. 159 КПК).
Метою даного процесуального заходу є забезпечення дієвості кримінального провадження (ч. 1 ст. 131
КПК), у нашому випадку – ефективної реалізації обвинуваченим права на захист.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає
у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх
копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх («здійснити виїмку»
(ч. 1 ст. 159 КПК). Слідчий суддя, суд в ухвалі про
надання тимчасового доступу до речей і документів
може дати розпорядження про надання можливості
вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх
підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення
мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7
ст. 163 КПК).
Таким чином може бути досягнута безсторонність кримінального провадження у ході збирання
доказів стороною захисту. Оскільки законом не встановлено строку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слід враховувати
рекомендації Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223558/0/4-13 від 05.04.2013 р. [5], зокрема щодо можливості розгляду таких клопотань, враховуючи зміст

положення ч. 6 ст. 9 КПК про необхідність застосування засади розумності строків (п. 8). У п. 18 цього ж листа міститься роз’яснення щодо доцільності
застосування вилучення речей і документів під час
отримання доступу до них у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не
бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не
здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту або знищить відповідні речі
і документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162
КПК містять охоронювану законом таємницю, і таке
вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках
сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування
процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Доречними у зв’язку з розглядуваним питанням
є пропозиції науковців щодо усунення нерівності
сторін при розгляді клопотань про проведення слідчих (розшукових) або негласних (розшукових) дій.
Оскільки за законом відповідні клопотання сторони обвинувачення розглядаються у більш короткий
строк від 6 годин до одного робочого дня (ст. 234,
248 КПК), а сторони захисту – до трьох днів (ст. 221
КПК), своєчасною, на наш погляд, є пропозиція науковців надати право адвокату на опитування, передбачивши процесуальну форму закріплення його
результатів [6, c. 128].
З огляду на способи збирання доказів окремий науковий інтерес викликає питання, до якого із перелічених у ст. 93 КПК способів належить вилучення речей і документів (виїмка) у ході тимчасового доступу
до майна (ч. 1 ст. 159 КПК) та тимчасове вилучення
майна як самостійний різновид заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 167, 168 КПК).
Беручи до уваги зміст положень ч. 2, 3 ст. 93 КПК,
їх можна віднести до «інших процесуальних дій, передбачених КПК» (ч. 2 ст. 93 КПК) та «інших дій, які
здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів» (ч. 3 ст. 93 КПК). На жаль, слід визнати, що відсутність процесуальної форми (за ч. 1 ст. 84
КПК – порядку, передбаченого КПК) вилучення (виїмки) ставить під сумнів можливість забезпечення допустимості результатів цих процесуальних дій. Якщо
за КПК 1960 р. була передбачена процедура виїмки як
слідчої дії, то новим КПК вона не регламентується, а,
отже, опиняються за межами дослідження такі важливі питання збирання доказів, як спосіб закріплення,
засоби збереження інформації.
Підсумовуючи вищевикладене щодо сучасного
забезпечення обвинуваченому права на збирання
доказів, можна дійти висновку про некоректність
визначення законодавцем діяльності сторони захисту у відповідному напрямку, як «збирання» доказів. Основним аргументом на користь останнього
є те, що законом не встановлено обов’язку слідчого,
прокурора долучати до кримінального провадження
«зібрану» стороною захисту інформацію як доказ.
І якщо збирання (формування) доказів стороною
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обвинувачення відбувається і фактично (фактичні дані виявляються, вилучаються, зберігаються), і
юридично (інформація фіксується, долучається до
кримінального провадження), то «збирання» доказів
протилежною стороною, потерпілим юридично не
відбувається, оскільки ці учасники законом не наділені правом приймати процесуальні рішення щодо
визначення «юридичної долі» отриманої інформації
за результатами оцінки доказів. Про це свідчить зміст
ст. 94 КПК «Оцінка доказів», де у переліку суб’єктів
оцінки доказів ні сторона захисту, ні потерпілий не
вказані. Реально відбувається не збирання, а подання
ними доказової інформації стороні обвинувачення,
яка за результатами оцінки її на належність приймає
рішення щодо залучення чи відмови у залученні до
кримінального провадження.
П. 8 ч. 3 ст. 42 КПК передбачає право обвинуваченого (підозрюваного) на подання доказів. Йому
кореспондують повноваження слідчого, прокурора
отримати доказову інформацію (ч. 2 ст. 93 КПК).
Процедури отримання доказів як способу її збирання
законом не передбачено ні для сторони обвинувачення, ні для сторони захисту та потерпілого. Можливо,
саме тому у науці кримінального процесу і витребування, і отримання доказів раніш сприймалися не як
самостійні способи збирання доказів, а як прийоми,
що здійснюються у рамках відповідних слідчих дій
– виїмки, огляду, допиту [7, с. 112]. Практика розслідування по-різному долала цю прогалину у законодавстві, отримуючи доказову інформацію у режимі процесуальних дій виїмки, огляду, допиту або
навіть «вилучення», «добровільної видачі». Наразі
більш прийнятним вважається оформлення доказової інформації стороною обвинувачення протоколом
отримання речей і документів з дотриманням вимог,
що ставляться до документів – джерел фактичних
даних (п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК). Цей протокол має містити, окрім традиційних атрибутів змісту, інформацію
щодо індивідуальних ознак об’єктів доказової інформації, відомості про їх походження, умови зберігання, маніпуляції з ними. Для прийняття правильного
рішення про залучення доказової інформації до кримінального провадження доцільно також зафіксувати думку особи, яка її подає, щодо того, чому вона
вважає дану інформацію такою, що має відношення
до даного провадження. Другий екземпляр протоколу повинен вручатися особі як зацікавленій у тому,
щоб дані об’єкти не були втрачені.
Ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій
та інших процесуальних дій стороною захисту, потерпілим за законом є одним із способів збирання доказів
(ч. 3 ст. 93 КПК). Однак, з наукової точки зору, слід
погодитись із позицією авторів, які не розглядають
цю дію як спосіб збирання доказів [8, c. 244].
Дійсно, зміст ініціювання проведення процесуальних дій полягає у реалізації обвинуваченим права на заявлення клопотань (п. 12 ч. 3 ст. 42 КПК),
які розглядаються у порядку, передбаченому ст. 220
КПК. За результатами розгляду таких клопотань
слідчий, прокурор приймають відповідне рішення
– про задоволення чи відмову в повному або част-

ковому задоволенні клопотання. Оскільки рішення
про проведення процесуальних дій приймає слідчий,
прокурор, які у подальшому їх проводять, формуючи
таким чином доказову базу провадження, достатніх
підстав для визнання ініціації як способу збирання
доказів немає.
Право обвинуваченого на подання клопотань є
однією із складових права на захист. Це право гарантується передбаченою новим законом можливістю
оскарження до слідчого судді постанови слідчого,
прокурора про відмову в задоволенні клопотання
впродовж 10-ти днів з моменту прийняття рішення
та порівняно невеликим терміном розгляду скарги
слідчим суддею – 72 години з моменту надходження
(п. 7 ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 306 КПК).
Однак впродовж значного часу залишається незмінним строк розгляду клопотань сторони захисту,
потерпілого слідчим, прокурором у випадках, передбачених законом – 3 дні з моменту подання (ч. 1 ст.
220 КПК). Ситуація потребує законодавчого втручання. Вважаємо, що вказана норма має бути більш
«гнучкою», враховувати обставини кримінального
провадження і передбачати можливість розгляду клопотань безпосередньо після їх подань повноважним
суб’єктом. Окрім сприяння своєчасному формуванню доказової бази захисту, такі зміни у процесуальних строках при розгляді клопотань обвинуваченого
(підозрюваного) слідчим, прокурором забезпечать
можливість стороні захисту зберегти незмінною лінію захисту, позаяк повідомлення обвинуваченим у
будь-який спосіб стороні обвинувачення своїх намірів отримати виправдувальні докази у ході проведення слідчих дій додає переваг у змагальному процесі
протилежній стороні.
З огляду на вибрану нами проблематику певний
науковий інтерес викликають також питання юридичної природи речей та документів, які мають право
подавати заявники на початковому етапі кримінального провадження (п. 2 ч. 2 ст. 60 КПК). Значення
інформації, яку можуть містити дані матеріальні
об’єкти для процесу доказування, не можна переоцінити, адже вони можуть бути породжені самою подією кримінального правопорушення, свідчити у подальшому як проти, так і на користь обвинуваченого.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження ще немає ні сторони обвинувачення, ні захисту,
процес отримання речей і документів повноважними
суб’єктами не можна визначати як збирання доказів.
Процедури закріплення поданих матеріалів, як і порядку попередження заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення
про вчинення злочину кримінальним процесуальним
законодавством не передбачені.
Ситуація, що склалася, має бути законодавчо врегульованою. Вважаємо, вимоги до заяв, повідомлень
про скоєння кримінальних правопорушень повинні
бути викладені у законі, як це було зроблено у КПК
1960 р. (ст. 95). Індивідуальні ознаки поданих заявником матеріальних об’єктів, його пояснення щодо походження речей та документів, маніпуляцій із ними
у минулому, способу зберігання мають фіксуватися
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у протоколі прийняття предметів і документів, поданих заявником. У подальшому, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до
ЄРДР цей протокол може бути використаний як доказ, що відповідає вимогам ст. 99 КПК «Документи».
Висновки. На основі аналізу нормативного змісту поняття «збирання доказів» встановлено, що відсутність процесуальної форми таких способів зби-

рання доказів як витребування та отримання доказів
обумовлює проблеми реалізації обвинуваченим права на захист. Ініціювання проведення процесуальних
дій не є способом збирання доказів стороною захисту, оскільки результатом такої діяльності є не отримання доказів, а проведення процесуальних дій стороною обвинувачення, яка й формує доказову базу
кримінального провадження.
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З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
COUNTY SPECIFIC PROBLEM AREAS
PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION USING A POLYGRAPH
AND ITS RESULTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS UKRAINE
Мотлях О.І.,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін
Науково-навчального інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
У статті досліджуються окремі проблемні питання щодо виконання психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа та місця отриманих нею результатів у розслідуванні вчинених кримінальних правопорушень.
Аналізуються деякі наукові позиції вчених відносно використання спеціальних знань спеціалістів і експертів у галузі поліграфології та якості виконання ними спеціальних експертних досліджень. Обґрунтовуються засади судової
оцінки отриманих результатів виконаної психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа в сукупності з
іншими доказами, зібраними досудовим слідством у конкретному розслідуваному злочині.
Ключові слова: поліграф, спеціаліст-поліграфолог, експерт-поліграфолог, психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа, відкрите кримінальне провадження, спеціальні знання галузі поліграфології.
В статье исследуются отдельные проблемные вопросы касающееся проведения психофизиологической
экспертизы с использованием полиграфа и места полученных ею результатов в расследовании совершенных
уголовных преступлений. Анализируются некоторые научные позиции ученых относительно использования
специальных знаний специалистов и экспертов в области полиграфологии и качества выполнения ими специальных
экспертных исследований. Обосновываются принципы судебной оценки полученных результатов проделанной
психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в совокупности с другими доказательствами,
собранными досудебным следствием в конкретном расследуемом преступлении.
Ключевые слова: полиграф, специалист-полиграфолог, эксперт-полиграфолог, психофизиологическая
экспертиза с использованием полиграфа, открытое уголовное производство, специальные знания отрасли полиграфологии.
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The article deals with some issues related psychophysiological performance of the polygraph examination and place
it results obtained in the investigation of criminal offenses committed. Analyzed some scientific approaches to the use
of scientific expertise of specialists and experts in the field of polygraph and quality of performance of special expert
research. Substantiated the principles of judicial evaluation of the result of the psychophysiological examination of the
polygraph in conjunction with other evidence collected pre-trial investigation in particular the crime.
Key words: polygraph, polygraph specialist, expert polygraph, psychophysiological examination using polygraph open
criminal proceedings industry expertise lie detection.

Постановка проблеми. Подальше впровадження
поліграфа у вітчизняну правозастосовну практику, зокрема в кримінальне судочинство, на фоні позитивних
змін у цьому напряму, демонструє низку питань, які
потребують ґрунтовного аналізу і фахової оцінки. Одним з таких є проблематика, пов’язана з проведенням
психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа (далі – ПФЕВП), яка виникла через неврегульованість цього процесу діяльності в Україні, результати
якої є значимими для розслідування конкретного кримінального правопорушення, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі – ЄРДР).
Питання – неординарне і вимагає нагального та
системного вирішення шляхом вироблення й прийняття окремих засад цієї специфічної діяльності.
Слід констатувати, що нажаль однозначної відповіді
відносно місця та ролі поліграфа немає і в чинному
Кримінальному процесуальному кодексі України
(далі – КПК України), на що покладали великі надії
теоретики і практики вивчення цього питання. Однак
відсутність прямих вказівок законодавця на заборону науково-технічного приладу поліграфа дає вагомі
підстави стверджувати про таку можливість його застосування. Це підтверджується й тим, що жодний
із чинних законів України не забороняє проведення
ПФЕВП та використання її результатів у кримінальному судочинстві. Більше того, у КПК України є
норми статей, які прямо регламентують проведення
інших видів судових експертиз, куди можуть бути
віднесені й знання галузі поліграфології та експертної діяльності, пов’язані з її використанням, а саме:
збирання доказів (cт. 93); оцінювання доказів (ст. 90);
підстави проведення експертизи (cт. 242); порядок залучення експерта (cт. 243); розгляд слідчим суддею
клопотання про залучення експерта (cт. 244) тощо. З
вище викладеного доходимо думки, що призначення
і проведення ПФЕВП є однією з форм реалізації спеціальних знань кримінального судочинства, оскільки
забезпечує методично кваліфіковані, обґрунтовані дослідження об’єктів, які мають значення для встановлення обставин розслідуваної події злочину.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження
основних засад цього питання знайшло відображення
у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених:
О. В. Бєлюшиної, В. К. Весельського, В. О. Варламова, Н. С. Карпова, Я. В. Комісарової, М. А. Селіванова,
О. П. Сошнікова, Д. Й. Никифорчука, В. В. Семенова,
Ю. І. Холодного та ін.
Метою цієї статті є дослідження проблемних питань, пов’язаних з ПФЕВП, та аналіз існуючих протиріч у поглядах практичних працівників органів
слідства та суду, які ґрунтуються на відсутності законодавчого закріплення цієї експертної діяльності в
Україні.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі
задачі:
– розглянути окремі наукові позиції дослідників поліграфа у питанні, пов’язаному з проведенням
ПФЕВП у зв’язку з відсутністю нормативно-правового регулювання цієї діяльності в Україні;
– проаналізувати проблемні питання щодо залучення в кримінальний процес України спеціалістівполіграфологів як експертів для виконання ПФЕВП
та подальшого використання отриманих ними результатів цього спеціального дослідження;
– обґрунтувати власну позицію, направлену на
усунення проблемних питань, пов’язаних з оцінкою
результатів ПФЕВП та їх місця в системі зібраних доказів у відкритому кримінальному провадженні щодо
вчиненого та розслідуваного злочину.
Виклад основного матеріалу. Подальше, активне
впровадження поліграфа у вітчизняну правозастосовну практику, зокрема в кримінальне судочинство,
на фоні позитивних зрушень в цьому напряму, демонструє низку питань, які потребують ґрунтовного
аналізу і фахової оцінки. Одним з яких є практична
не урегульованість процесу проведення ПФЕВП
щодо перевірки уявних слідів відображення людини,
пов’язаних з обставинами розслідування конкретного кримінального правопорушення, зареєстрованого
в ЄРДР. Слід зазначити, що нині в Україні в державних науково-дослідних інститутах судових експертиз
проведення ПФЕВП не здійснюється, а її виконання
забезпечують спеціалісти недержавних установ, які
спеціалізуються на цих експертних дослідженнях.
Але слід зазначити, що ставлення до таких поліграфологів та підготовлених ними експертних висновків
неоднозначне, і це породжує різні тлумачення серед
вітчизняних процесуалістів. Зміст дискусії зводиться
до правових, методичних, організаційних та інших
засад виконання спеціалістами ПФЕВП та використання отриманих даних у кримінальному судочинстві. Однак реалії сьогодення дедалі переконують
«противників поліграфа» в можливості існування цієї
експертизи в Україні та прирівняння, в окремих випадках, спеціалістів-поліграфологів до експертів. Це
обґрунтовується їх конкретними практичними здобутками, в яких залучалися спеціальні знання фахівців у галузі поліграфології для виконання складних завдань, пов’язаних з розслідуванням вчинених
кримінальних правопорушень. Проведення ПФЕВП
є однією з форм реалізації спеціальних знань поліграфологів для кримінального судочинства, оскільки
забезпечує методично кваліфіковані, обґрунтовані дослідження об’єктів, які мають значення для встановлення обставин розслідуваної події злочину. М. А. Селіванов щодо цього питання наголошував: «Оскільки
перевірка на поліграфі вимагає застосування спеці-
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альних знань та проведення відповідних досліджень,
є всі підстави говорити про те, що у даному випадку
наявні відповідні ознаки процесуальної дії, що іменується експертизою» [1, с. 65-66].
Тобто, не зважаючи на те, що поліграф та діяльність з його використанням в Україні й до нині залишається нормативно не розробленою, об’єктивна
реальність, викликана нагальними потребами кримінального судочинства, спонукає вітчизняні правоохоронні органи залучати спеціалістів-поліграфологів
та їх спеціальні знання у галузі поліграфології для
надання фахової допомоги у відкритому кримінальному провадженні. А для цього за клопотанням слідчого, прокурора, адвоката до керівника установи, яка
спеціалізується на проведенні ПФЕВП, на підставі
винесеної слідчим-суддею й судом ухвали суду призначається така експертиза відносно перевірки від
підекспертного інформаційних даних, отриманих від
нього раніше досудовим слідством для з’ясування питань, пов’язаних з подією вчиненого кримінального
правопорушення. Саме на спеціаліста-поліграфолога, якого залучають до участі в кримінальному провадженні як експерта-поліграфолога на підставі ч. 4
ст. 38; ч. 1 ст. 243; ч. 2 п. 4 та 5 ст. 244 КПК України
та на підставі п. 5 ст. 7 Закону України «Про судову
експертизу» покладається проведення цієї експертизи
у зв’язку з відсутністю в державних інституціях Міністерства юстиції України даного виду експертної
діяльності. Спеціалісти-поліграфологи недержавних
установ, володіючи навичками спеціальних знань у
галузі поліграфології, виконують покладені на них
завдання досудовим слідством з дотриманням процесуальних вимог чинного законодавства України.
Така експертна діяльність повністю відповідає вимогам, встановленим до інших видів судових експертиз.
Вона ґрунтується на принципах законності, поваги до
прав і свобод людини та громадянина, об’єктивності,
різнобічності й повноти проведених експертних досліджень на основі використання сучасних досягнень
науки та техніки, а також незалежності експерта-поліграфолога, який її виконує.
Наступним, не менш проблемним постає питання щодо визнання доказами результатів проведених
ПФЕВП у вітчизняному кримінальному судочинстві.
Окремі позиції вчених зводяться до того, що в чинному КПК України експерт і спеціаліст мають різні
процесуальні статуси, різне функціональне призначення, а відповідно й підготовлені ними висновки є
неоднаковими за своєю значимістю для процесуальної діяльності. А. В. Кудрявцева зазначає, що спеціаліст, як і експерт, здійснює експертне дослідження,
але їх відмінність полягає саме у глибині виконаних
досліджень. Діяльність спеціаліста базується на емпіричному рівні і обмежується простими умовиводами,
які виступають складовими різновидності суджень, а
експерта на основі емпіричних даних, теоретичному
(логічному) та доказовому рівні. Саме тому результати досліджень у вигляді висновків судової експертизи, мають пріоритетне значення при встановленні
обставин, що підлягають доказуванню у відкритому
кримінальному провадженні [2].

З викладеного вище випливає, що умовиводи спеціалістів-поліграфологів не можуть замінити повноцінно проведеної експертизи, особливо у випадках,
коли потрібно дати однозначну, категоричну, стверджувальну відповідь. Не до кінця поділяючи таку
точку зору процесуалістів, зазначимо, що відповідно
ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза – це дослідження виконане експертом
на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів,
явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду. Посилаючись на ч. 1
ст. 69 КПК України експертом є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про
судову експертизу» на проведення експертизи і якій
доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення
кримінального правопорушення, та дати висновок з
питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань. Відповідно висновок експерта – це процесуальний документ, складений експертом, у якому сформульовано відповіді
на питання слідчого, прокурора, слідчого судді, суду
тощо, і який виступає одним із зібраних джерел доказів у відкритому кримінальному провадженні щодо
вчиненого і зареєстрованого в ЄРДР злочину. Однак
наряду з експертом у кримінальному процесі бере
участь і спеціаліст. Згідно ч. 1. ст. 71 КПК України
спеціалістом у кримінальному провадженні є особа,
яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і
судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Хоча дійсно спеціаліст за результатами виконання своєї діяльності, здебільшого готує та видає довідки, які не є доказами для
кримінального судочинства, але кримінально-процесуальне законодавство України не позбавляє права залучати спеціаліста експертом у своїй галузі знань. Як
на нас, у даному випадку питання має стосуватися не
статусу спеціаліста чи експерта, а його рівня практичної підготовки для виконання важливих завдань кримінального судочинства. І це обґрунтовується тим, що
не всі спеціалісти можуть виступати експертами у своїй спеціалізації та й навіть далеко не кожному експерту-поліграфологу органи досудового слідства та суду
можуть доручити проведення ПФЕВП щодо обставин
розслідування злочину. Вибір установи й експерта на
виконання певних експертних досліджень є прерогативою сторони ініціатора, а тому отримати інформацію про будь-якого поліграфолога та його діяльність
не становить проблеми для правоохоронного органу.
Більше того, використання результатів виконаної експертизи у відкритому кримінальному провадженні,
часто стає для підекспертної особи, яка підозрюється
чи обвинувачується у зареєстрованому ЄРДР кримінальному правопорушенні, «останньою» можливістю
довести свою невинуватість у розслідуваному злочині. Випадків, які підтверджують дану тезу в зарубіжній і вітчизняній практиці достатньо, коли органи
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досудового слідства й судового провадження використовували результати ПФЕВП, для виправдання названої вище категорії осіб, які в інший спосіб не могли
довести свою непричетність до події вчиненого. Хоча
слід зазначити, що результати проведеної ПФЕВП не
мають переваги перед експертними висновками інших видів судових експертиз, що унеможливлює упереджене ставлення учасників слідства до передчасних побоювань, які вплинуть на результати судового
розгляду кримінального правопорушення. Висновки
експерта-поліграфолога підлягають судовій оцінці як
і будь-який інший доказ, що зібраний у конкретному
відкритому кримінальному провадженні щодо розслідуваного злочину. Більше того, кримінально-процесуальне законодавство України вимагає всебічного і
об’єктивного дослідження матеріалів слідства, в тому
числі і результатів судових експертиз. А тому аналіз
висновків ПФЕВП обов’язково перевіряється іншими
доказами, що є в матеріалах провадження, в тому числі і непрямими. Оцінка отриманих ймовірних висновків здійснюється в такий спосіб:
– береться до уваги кілька непрямих доказів, між
якими існує логічний зв’язок, і які в сукупності становлять єдину систему та доповнюють зміст один одного;
– непрямі докази, що є в кримінальному провадженні, мають випливати з однієї обставини, яка входить у предмет доказування;
– з цілісної системи взаємопов’язаних непрямих
доказів формулюється висновок, що слугує досудовому слідству основою для висунення криміналістичних версій та прийняття процесуальних рішень.
Проте трапляються непоодинокі випадки, коли
компетентні органи та їх посадові особи відмовляються від призначення ПФЕВП, і причинами тому є:
– по-перше, коли слідчий, прокурор чи суддя вважають, що в матеріалах кримінального провадження
достатньо інших доказів або даних для прийняття
процесуального рішення і не порушені основні принципи об’єктивності, повноти, всебічності зібраних
матеріалів;
– по-друге, якщо вказані вище особи не мають достатніх даних про наявність такої практики, методичні
можливості та процесуальні особливості призначення, проведення та оцінювання результатів ПФЕВП;
– по-третє, якщо уповноважені законом органи й
особи досудового розслідування та суду з будь-яких
суб’єктивних причин не зацікавлені в повному, всебічному і об’єктивному розслідуванні й слуханні справи
в суді (наприклад, через значну завантаженість іншими справами, небажання обтяжувати себе додатковою
роботою, елементарною недобросовісністю чи, що
гірше, корисливою вигодою для себе) [3, с. 327].

Найпоширенішим поясненням відмови вже виконаної ПФЕВП залишається нормативно-правова
неврегульованість цієї експертної діяльності в кримінальному процесі України. Для окремої частини
практиків це слугує своєрідним індикатором щодо
незаконних засад проведеної експертизи і неприпустимості використання її результатів як доказів у зареєстрованому ЄРДР кримінальному правопорушенні.
Треба сказати, що слідчі й судді перевищують свої
посадові повноваження, коли стверджують, що такої
експертизи, як ПФЕВП, немає. Вони не правомочні
визначати відповідний перелік експертиз і відмовляти у їх призначенні, тим паче, якщо підготовлений
висновок експертом-поліграфологом внесе певну
ясність у процес розслідування конкретного кримінального правопорушення. Відмова в її проведенні,
яка ґрунтується на відсутності окремої норми закону
щодо використання поліграфа в Україні, не містить в
собі законних підстав.
Ми ж переконані, що вихід з ситуації, яка склалася, необхідно шукати не скільки в правових нормах,
які регулюють ПФЕВП, а у ставленні окремих посадових осіб до нового виду експертної діяльності,
апробованої часом і конкретними результатами. Вважаємо, що для цього необхідно проводити цілеспрямовану роз’яснювальну роботу на всіх рівнях серед
працівників слідчих і судових органів. Причому важливо, щоб ініціатива виходила не лише від представників наукової спільноти, а й від самих практиків, які
активно впроваджують поліграф у кримінальний процес та діяльність направлену на своєчасне і ефективне
розслідування вчинених злочинів.
Висновки. Підводячи підсумок викладеному
вище, доходимо наступного висновку:
1) вітчизняна практика проведення ПФЕВП та
використання її результатів у кримінальному судочинству показує, що ця експертиза як і інші судові
експертизи України забезпечує кваліфіковане та методично обґрунтоване дослідження об’єктів, які мають
значення для встановлення обставин розслідуваного
кримінального правопорушення;
2) проблемні питання залучення в кримінальний
процес України спеціалістів-поліграфологів як експертів для виконання ПФЕВП, здебільшого пов’язані
не скільки з якістю володіння ними спеціальними знаннями у галузі поліграфології, скільки з відсутністю в
Україні нормативно-правового регулювання поліграфа та експертної діяльності щодо його використання.
3) висновки експертів-поліграфологів не мають
переваги перед іншими отриманими висновками виконаних судових експертиз і як будь-який інший доказ, що зібраний у відкритому кримінальному провадженні, обов’язково підлягають судовій оцінці.
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ОБ’ЄДНАННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ASSOCIATION AND SEPARATION OF MATERIALS PRELIMINARY INQUIRY
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здобувач наукової лабораторії
з проблем досудового розслідування
Навчально-наукового інституту підготовки фахівців
для підрозділів слідства та кримінальної міліції
Національної академії внутрішніх справ
У статті розглянуто правові підстави об’єднання або виділення матеріалів кримінального провадження. Також
досліджено умови об’єднання або виділення матеріалів кримінального провадження. Зроблено ґрунтовні висновки
щодо зазначеної тематики.
Ключові слова: об’єднувати, виділяти, матеріали досудового розслідування, слідчий, прокурор.
В статье рассмотрены правовые основания объединения или выделения материалов уголовного производства. Также рассмотрены условия объединения или выделения материалов уголовного производства. Сделанные
основательные выводы относительно рассматриваемой тематики.
Ключевые слова: объединять, выделять, материалы досудебного расследования, следователь, прокурор.
In the article the legal basis of association or selection of materials of the criminal proceedings. Also the conditions
of association or the allocation of the criminal proceedings. Made solid conclusions regarding the subject matter under
consideration.
Key words: unite, allocate, мaterials pretrial investigation, investigator, prosecutor.

Постановка проблеми. Вимога всебічного, повного, швидкого та неупередженого розслідування
кримінальних правопорушень (ст. 2 КПК України)
зумовлює необхідність об’єднувати матеріали досудових розслідувань або виділяти матеріали кримінальних проваджень (ст. 217 КПК України).
Необхідно зазначити, що окремі положення цього
кримінального процесуального інституту знаходять
свій прояв і в інших нормах КПК України, зокрема
в ст. 42 (щодо набуття особою процесуального статусу підозрюваного), ст. 216 (щодо підслідності за
зв’язком кримінальних проваджень), ст. 280 (про
порядок зупинення досудового розслідування щодо
окремих підозрюваних), ст. 469 (про перебіг кримінального провадження щодо особи (осіб), з якими
досягнуто згоди про укладення угоди), ст. 494 (щодо
випадків, коли неповнолітнього підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення разом із повнолітнім), а також нормах, які визначають окремі
елементи процесуального статусу учасників кримінального провадження, зокрема ч. 2 ст. 36, ч. 3 ст. 39,
ч. 4 ст. 40 КПК України тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. До
проблем об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування під час кримінального провадження зверталися такі вчені, як: Ю.П. Аленін, О.В.
Баулін, В.П. Божев, В.В. Вапнярчук, Ю.М. Грошевий, С.О. Денисова, Н.В. Жогіна, З.З. Зінатулліна,
Л.М. Лобойко, Л.Д. Удалова, В.М. Тертишник, В.М.
Ягодинський та ін.
Основні результати дослідження. Процесуальний інститут об’єднання та виділення матеріалів
досудового розслідування не є новим у кримінальному процесуальному праві. Зокрема, у КПК Укра-

їни 1960 р. у ст. 26 «Об’єднання і виділення кримінальних справ» передбачено, що кримінальні справи
об’єднують в одне провадження з двох підстав: якщо
кількох осіб-співучасників обвинувачують у вчиненні одного чи декількох злочинів; якщо одну особу
обвинувачують у вчиненні кількох злочинів. За таких підстав виділення кримінальних справ допускається тільки у випадках, зумовлених необхідністю, і
якщо це не може негативно позначитися на всебічності, повноті та об’єктивності дослідження й вирішення справи. У зв’язку з цим окремі науковці зазначали, що неправильне об’єднання кримінальних
справ або виділення з них певних матеріалів могло
бути підставою для повернення справи на додаткове
розслідування відповідно до положень ст. 246 КПК
України 1960 р. [6, c. 374]. Сьогодні у чинному КПК
України інституту повернення справи на додаткове
розслідування не передбачено.
Важливість
дослідження
процесуального
об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування посилюється практикою використання
положень цього правого інституту на стадії досудового розслідування учасниками кримінального
провадження, які кримінальним процесуальним законом віднесено до сторони обвинувачення. На наш
погляд, оскільки цей процесуальний інститут знаходить свій прояв у реалізації завдань кримінального
провадження щодо забезпечення швидкого, повного
та неупередженого розслідування, то він стосується
й належної охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, зокрема
реалізації окремих елементів процесуального статусу сторони захисту та потерпілого у сфері кримінальних процесуальних відносин.
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Під час вивчення кримінальних справ (у межах КПК України 1960 р. до набуття чинності новим КПК України) встановлено, що у кожній другій
кримінальній справі слідчі приймали процесуальні рішення в порядку, визначеному в ст. 26 щодо
об’єднання і виділення справ, разом із цим опрацьовуючи матеріали кримінальних проваджень та зважаючи на нормативні положення ст. 217 КПК України (2012 р.) про прийняття такого процесуального
рішення виключно прокурором, показники прийняття процесуальних рішень про об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження майже не
скоротилися. Зокрема, із 311 проаналізованих матеріалів кримінальних проваджень такі процесуальні
рішення приймались у 46%.
Положення щодо об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування тісно пов’язані з
нормативними вимогами щодо початку досудового
розслідування. Зокрема це виявляється при аналізі окремих формулювань Положення про порядок
ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань
(ЄРДР), відповідно до яких під час внесення відомостей до ЄРДР слідчий або прокурор зобов’язані
здійснити перевірку наявності вже розпочатих досудових розслідувань, що здійснюється за однією
або сукупністю відомостей про кримінальні правопорушення, які внесені до ЄРДР за такими реквізитами про: номер та дату реєстрації кримінального
провадження; орган досудового розслідування; дату
надходження заяви, повідомлення про кримінальне
правопорушення або виявлення з іншого джерела
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення; прізвище, ім’я, по
батькові (найменування) потерпілого або заявника;
прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру [7].
У випадку встановлення факту проведення кримінального провадження за аналогічною заявою,
повідомленням про кримінальне правопорушення
слідчий приєднує матеріали до раніше облікованого кримінального провадження без подальшого врахування їх у звітності, а у разі зазначення у заяві,
повідомленні про декілька вчинених кримінальних
правопорушень або які були виявлені безпосередньо
прокурором, слідчим чи працівником іншого підрозділу незалежно від часу їх вчинення, наявності осіб,
які вчинили кримінальні правопорушення, відомості
про них заносяться до ЄРДР за кожним правопорушенням окремо.
Необхідно підкреслити, що викладені положення
стосуються виключно обліково-звітної та процесуальної діяльності сторони обвинувачення, але, зважаючи на вказівки кримінального процесуального
закону щодо функціонування системи ЄРДР (наприклад, у ч. 2 ст. 214, ч. 4 ст. 291 КПК України), вони
здатні впливати на якість реалізації окремих елементів процесуального статусу всіх учасників кримінального провадження.
У теорії кримінального процесуального права

цей правовий інститут фахівці обґрунтовано розглядають за допомогою положення процесуальної
економії. Зокрема, О.Ю. Татаров зазначає, що вимога процесуальної економії знаходить свій вияв у
нормах, які визначають часові межі здійснення відповідних процесуальних дій на всіх стадіях кримінального процесу, зокрема у порядку об’єднання й
виділення кримінальних справ. Процесуальна економія у кримінальному судочинстві полягає у визначенні раціонального підходу до побудови й здійснення кримінального судочинства з метою швидкого і
повного розкриття злочинів, викриття винних і притягнення їх до відповідальності з мінімальними затратами сил, засобів і часу учасників кримінальнопроцесуальної діяльності [8, c. 138].
Звертає на себе увагу й те, що на забезпечення
процесуальної економії в кримінальному провадженні, згідно з чинним КПК України, зорієнтовано
й функціонування таких процесуальних інститутів:
розслідування кримінальних проступків (глава 25),
угоди про визнання вини (глава 35), а також запровадження інституту «розумності строків» (ст. 28)
тощо. Фактично однією із підстав доцільності диференціації процесуальної форми є необхідність забезпечення процесуальної економії у сфері кримінальних процесуальних правовідносин, враховуючи при
цьому засади кримінального провадження, з метою
більш якісного досягнення завдань кримінального
судочинства.
Автори науково-практичного коментаря до КПК
України, щодо об’єднання матеріалів досудового
розслідування, вказують на те, що прийняття такого процесуального рішення сприяє всебічності дослідження всіх обставин вчинення кримінального
правопорушення, які підлягають доказуванню, процесуальній економії та забезпеченню можливого
примирення сторін і прийняття справедливого рішення [5, с. 276].
С.О. Денисов вказує на те, що норми інституту
об’єднання та виділення кримінальних справ обумовлені об’єктивною необхідністю та потребами
практики у правовому регулюванні суспільних відносин, які виникають під час вирішення питання
щодо спільного або відокремленого дослідження обставин предмету доказування [3, c. 33].
Варто погодитись із твердженням Ю.П. Аленіна,
що органи досудового розслідування мають враховувати можливості каналів надходження інформації,
яка необхідна для одержання первинних відомостей
про схожі злочини [1, c. 21].
Насправді, ступінь та межі встановлення обставин,
які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також поява в кримінальному провадженні
процесуальної фігури підозрюваного, першочергово
визначають можливість прийняття прокурором процесуальних рішень, визначених щодо об’єднання або
виділення матеріалів кримінального провадження на
стадії досудового розслідування за умови виявлення
підстав, які передбачені у ч. ч. 1, 3 ст. 217 КПК України. Відповідно до положень КПК України, в одному
провадженні можуть бути об’єднані матеріали досу-
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дових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні
кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, за якими не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати,
що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою
(особами). У разі необхідності матеріали досудового
розслідування щодо одного або кількох кримінальних
правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні
кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше
кримінальних правопорушень.
Законодавець використав одну і ту ж саму конструкцію побудови правового положення як для
об’єднання, так і для виділення матеріалів досудового розслідування з тією лише відмінністю щодо
можливості об’єднання матеріалів досудових розслідувань, у яких не встановлено підозрюваних. За
допомогою словосполучень «у разі необхідності»
та «можуть бути» у кримінальному процесуальному
законі вказано на диспозитивність такого правового
положення з огляду не тільки на фактичну сукупність встановлених кримінальним провадженням
фактичних даних, які є підставами для реалізації
положень ст. 217 КПК України, а й на варіативність
процесуальної поведінки сторони обвинувачення
щодо доцільності прийняття відповідного процесуального рішення.
Імперативність правових приписів, визначених у
ч. ч. 2 та 4 ст. 217 КПК України, встановлює певні
процесуальні обмеження щодо об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження.
Так, зокрема, не можуть бути об’єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо
кримінального проступку та щодо злочину, а також
матеріали досудового розслідування не можуть бути
виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. Зважаючи на те, що на
сьогодні на законодавчому рівні немає визначення
кримінального проступку, а також немає переліку
кримінальних правопорушень, які потрібно вважати
кримінальними проступками, частину 2 ст. 217 КПК
України на практиці не застосовують.
Структура ч. 4 ст. 217 КПК України передбачає
оціночну категорію (повнота досудового розслідування), яка не тільки безпосередньо пов’язана із приписами ст. 91 КПК України, а й ґрунтується на положеннях оцінки прокурором доказів у кримінальному
провадженні, оскільки частина 5 ст. 217 КПК України передбачає процесуальну можливість прийняття рішення про об’єднання та виділення матеріалів
кримінального провадження виключно прокурором,
який не надає можливості іншим учасникам кримінального провадження оскаржити таке рішення (ч. 6
ст. 217 КПК України).
На жаль, у КПК України не визначено алгоритм
дій слідчого у випадку встановлення ним особисто

підстав для об’єднання або виділення матеріалів
кримінального провадження. У зв’язку із цим слушною є позиція, висловлена у літературі щодо того,
що в такому випадку слідчий вносить відповідне
клопотання на розгляд прокурору, а прокурор виносить відповідну постанову. З одного боку, це не
суперечить нормам кримінального процесуального
закону, а з іншого – таку процедуру безпосередньо у
КПК України не передбачено [2; 8].
У цьому випадку законодавець розмірковував,
що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням
законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим
розслідуванням, мав би самостійно встановлювати
процесуальну необхідність об’єднання або виділення матеріалів кримінального провадження. На наш
погляд, можливий інший варіант, який потребує внесення змін до КПК України, при якому процесуальне
рішення приймає слідчий, погоджуючи його з прокурором.
Зважаючи на важливість прийняття процесуального рішення про об’єднання або виділення матеріалів кримінального провадження й для інших
учасників кримінального провадження, зокрема для
сторони захисту та потерпілого, вважаємо, що таке
положення має бути нормативно закріплене у ч. 5 ст.
217 КПК України у формі припису: «Рішення про
об’єднання або виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором або слідчим за
погодженням з прокурором, відомості про що вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Про прийняте рішення повідомляється підозрюваний відповідно до матеріалів провадження, в яких
йому було повідомлено про підозру».
Не зовсім врегульованим залишається у КПК
України питання щодо обчислення процесуальних
строків під час об’єднання або виділення матеріалів досудового розслідування. Хоча таку проблему
вже розглядали деякі науковці в аспекті положень
КПК України 1960 р. у зв’язку із пропозицією про
внесення змін та доповнень до КПК України 1960 р.
про те, що строки досудового слідства в об’єднаних
провадженням кримінальних справах варто обчислювати з моменту порушення першої з об’єднаних
кримінальних справ [9, c. 6]. Таку позицію можна
застосувати й у чинному КПК України, враховуючи процесуальний момент початку перебігу строків
досудового розслідування, визначений у ч. 2 ст. 219
КПК України.
Враховуючи викладене вище, пропонуємо доповнити ч. 4 ст. 219 КПК України таким змістом: «Строки досудового розслідування під час об’єднання матеріалів досудового розслідування обчислюються з
моменту повідомлення особі про підозру в учиненні
найбільш тяжкого кримінального правопорушення.
При цьому досудове розслідування має бути завершене у межах строків, встановлених у ч. 2 цієї статті».
Висновки. Отже, інститут об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування знаходить свій прояв у реалізації завдань кримінального
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провадження щодо забезпечення швидкого, повного
та неупередженого розслідування. У зв’язку з цим
він стосується належної охорона прав, свобод та
законних інтересів учасників кримінального провадження, зокрема реалізації окремих елементів процесуального статусу сторони захисту та потерпілого
у сфері кримінальних процесуальних відносин. Ступінь та межі встановлення обставин, які підлягають

доказуванню в кримінальному провадженні, а також
поява в кримінальному провадженні процесуальної
фігури підозрюваного першочергово визначають
можливість прийняття прокурором процесуальних
рішень, визначених щодо об’єднання або виділення
матеріалів кримінального провадження на стадії досудового розслідування, за умови виявлення підстав,
які передбачені у ст. 217 КПК України.
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ
НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ
SOME PROBLEM REGULATORY STATUS OF THE NATIONAL
BUREAU OF INVESTIGATION IN UKRAINE
Чечерський В.І.,
кандидат юридичних наук, доцент,
заступник начальника відділу захисту
фінансово-економічних інтересів держави
Генеральної прокуратури України,
почесний працівник прокуратури,
Статтю присвячено вдосконаленню антикорупційного законодавства, у тому числі щодо усунення суперечностей і прогалин у нормативному регулюванні статусу Національного антикорупційного бюро України. Зокрема, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», метою якого
є створення в державі новітнього органу, покликаного боротися з корупцією на вищих щаблях державної влади.
Однак ретельний аналіз правових норм свідчить, що він є недосконалим, більше того, може взагалі унеможливити
боротьбу з корупцією. Насамперед це стосується дискусій щодо конституційності положень закону, якими регламентується порядок формування Національного антикорупційного бюро України та призначення його службових
осіб Президентом України, законності впровадження інституту детектива, обґрунтованості призначення на посади
в Національне антикорупційне бюро України осіб, які не мають стажу роботи, тощо. У статті розкриваються загальні
проблеми розбудови й діяльності цього державного органу, а також пропонуються окремі шляхи їх вирішення.
Ключові слова: Національне антикорупційне бюро України, корупція, боротьба з корупцією.
Статья посвящена усовершенствованию антикоррупционного законодательства, в том числе относительно
устранения противоречий и пробелов в нормативном регулировании статуса Национального антикоррупционного
бюро Украины. В частности, Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», целью которого является создание в государстве нового органа, призванного бороться с
коррупцией на высших ступенях государственной власти. Однако тщательный анализ правовых норм свидетельствует, что он является несовершенным, более того, может вообще сделать невозможной борьбу с коррупцией.
Прежде всего это касается дискуссий относительно конституционности положений закона, которыми регламентирован порядок формирования Национального антикоррупционного бюро Украины и назначения его должностных
лиц Президентом Украины, законности внедрения института детектива, обоснованности назначения на должности
в Национальное антикоррупционное бюро Украины лиц, которые не имеют стажа роботы, и так далее. В статье
раскрываются общие проблемы регламентации деятельности этого государственного органа, а также предлагаются отдельные пути их решения.
Ключевые слова: Национальное антикоррупционное бюро Украины, коррупция, борьба с коррупцией.
The article aims to improve the anti-corruption legislation which also includes elimination of contradictions and unclear
points in the normative regulation of the status of the National anti-corruption bureau of Ukraine. In particular, Verkhovna
Rada of Ukraine has adopted a law “On the National anti-corruption bureau of Ukraine” the purpose of which is to establish
a new body called to fight the corruption on the highest state levels. However, a careful analysis of legal norms shows
that it is far from being perfect. Moreover, it can make the fight against corruption almost impossible. It concerns first of all
the discussions on the constitutionality of the provisions of the law which regulate the establishment of the National anticorruption bureau of Ukraine as well as the appointment of the public servants by the President of Ukraine, the legitimacy
of establishment if the institute of detectives, the validity of appointment to the National anti-corruption bureau of Ukraine
of those who do not have relevant professional experience etc. The publication reveals the general problems related to the
activity of this state body as well as the particular ways to handle them.
Key words: National anti-corruption bureau of Ukraine, corruption, fight against corruption.

Верховною Радою України 14.10.2014 р. прийнято Закон України «Про Національне антикорупційне
бюро України» (далі – Закон). Основною його метою
є створення в державі новітнього органу, покликаного боротися з «елітною» корупцією, тобто корупцією
на вищих щаблях державної влади.
Однак, як показує ретельний аналіз правових
норм, цей законодавчий акт є недосконалим, більше
того, створює юридичні казуси, за яких боротьба з
корупцією може взагалі унеможливитися, що обумовлює актуальність обраної тематики.
Частково недоліки та прогалини Закону було
розкрито нами на круглому столі, організованому

12.02.2015 р. Українським юридичним товариством
в інформаційному агентстві «Укрінформ» [1]. Однак
за браком часу всі проблемні питання обговорити,
звичайно, не вдалося.
На сьогодні існує ціла низка законопроектів, покликаних удосконалити прийнятий Закон. Проте, на
нашу думку, ці зміни не усувають наявні прогалини,
а в окремих випадках навіть погіршують правове регулювання в цій сфері.
Насамперед необхідно зупинитися на одній з основних дискусій, пов’язаній із порядком формування Національного антикорупційного бюро України (далі –
Національне бюро, Бюро) та його правовим статусом.
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Згідно зі статтею 1 Закону Національне бюро є
державним правоохоронним органом, що не входить
до системи органів виконавчої влади. Отже, створюється ще один державний орган, який буде функціонувати поза існуючим класичним розподілом державної
влади на законодавчу, виконавчу й судову. На думку
законодавця, відповідний статус є однією з гарантій
незалежності цього державного органу. Також запорукою його незалежності повинен стати особливий
механізм призначення керівника відомства.
Водночас вважаємо, що положення частини 2
статті 1, частини 1 статті 6, частини 3 статті 7 Закону
щодо утворення Національного бюро Президентом
України, призначення та звільнення Президентом
України Директора Бюро, участі Президента України у формуванні Конкурсної комісії з призначення
Директора Бюро суперечать вимогам статей 8, 19,
106 Конституції України.
Так, згідно зі статтею 8 Конституції України її
приписи мають найвищу юридичну силу. Закони
та інші нормативно-правові акти приймаються на
основі Конституції України й повинні відповідати
їй. Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції
України органи державної влади, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень і в спосіб, що передбачені нею та законами
України.
Пунктом 31 частини 1 статті 106 Конституції
України встановлено, що Президент України здійснює повноваження, визначені Конституцією України. Отже, Президент України не може наділятися
законами чи підзаконними актами повноваженнями, не передбаченими Конституцією України. Конституційний Суд України неодноразово наголошував на цьому в низці своїх рішень (від 10.04.2003
р. № 7-рп/2003, від 07.04.2004 р. № 9-рп/2004, від
16.05.2007 р. № 1-рп/2007, від 02.10.2008 р. №
19-рп/2008, від 08.10.2008 р. № 21-рп/2008, від
17.12.2009 р. № 32-рп/2009).
Крім того, Конституція України містить вичерпний перелік органів державної влади, не віднесених
до законодавчої, виконавчої й судової гілок влади, і
засади їх утворення (формування їх складу), у тому
числі шляхом реалізації спільної компетенції Верховної Ради України та Президента України. Таким
чином, передбачений нині порядок призначення керівника Національного бюро фактично може встановлюватися лише після внесення відповідних змін
до Конституції України.
Особливої гостроти конституційність вищеозначених норм набуває у зв’язку з тим, що Директор
Національного бюро наділяється широким спектром
повноважень у сфері оперативно-розшукової діяльності та слідства, попередження вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією.
Визнання в подальшому неконституційними норм
щодо утворення, формування Національного бюро,
призначення його вищих посадових осіб, у тому числі Директора, приведе до визнання незаконними всіх
їхніх дій та до колапсу системи з боротьби зі злочинністю у вищих колах влади.

У цьому контексті не слід забувати про прийняті останні поправки до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо позбавлення
органів прокуратури та Служби безпеки України
повноважень у сфері протидії корупції зі складення
протоколів, а також ліквідації спеціалізованих підрозділів в органах внутрішніх справ. Національне
агентство з питань запобігання корупції, якому надано такі можливості, ще не діє.
За вказаних обставин у державі фактично не залишилося компетентних органів, які зможуть протидіяти корупції.
Ще однією суттєвою проблематикою є формування штату Національного бюро та його якісний склад.
Статтею 5 Закону передбачено перелік підрозділів, які входять до структури Бюро, що не є вичерпним. Серед таких підрозділів назвемо підрозділи
детективів, які здійснюють оперативно-розшукові
та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють
виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників
кримінального судочинства та забезпечення безпеки
працівників, представництва інтересів в іноземних
юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи.
При цьому загальна кількість бюро за штатом не
може перевищувати 700 осіб. З огляду на норми частини 5 Закону до цієї кількості осіб входять як оперативні, так і технічні працівники (секретарі, водії,
прибиральники тощо). Не зрозуміло, яким чином за
такої незначної кількості оперативного персоналу
можна забезпечити ефективну роботу цих підрозділів. Отже, штат новоутвореного державного органу
неминуче буде розширено, що спричинить збільшення бюджетних видатків.
Крім того, Законом від 12.02.2015 р. введено інститут детектива, який наділяється і оперативнорозшуковими, і слідчими повноваженнями. Проте,
окрім технічного закріплення назви «детектив» шляхом доповнення відповідних положень кримінально-процесуального законодавства, будь-яких інших
власне системних змін не запропоновано. Насамперед це стосується регламентації оперативно-розшукової діяльності детектива.
Якщо таку проблематику розкривати глибше,
то законодавці, передбачаючи здійснення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій
службовими особами Національного бюро, не визначили, як саме буде створена й функціонуватиме в Бюро система забезпечення згаданих заходів.
Адже на сьогодні відповідне технічне устаткування має здебільшого Служба безпеки України, яка
навряд чи в сучасних умовах зможе їх надавати
Національному бюро, незважаючи на вимоги статті 7 Закону.
Тобто виникне ситуація, коли органи Служби безпеки України та прокуратури вже не зможуть протидіяти корупції внаслідок відсутності повноважень, а
Національне бюро ще не здатне буде виконувати такі
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завдання, у тому числі у зв’язку з відсутністю належної матеріально-технічної бази.
Не краще становище щодо якісного складу Національного бюро. Насамперед це стосується законодавчої заборони працювати в Бюро тим особам,
які протягом 5 років до набрання чинності цим Законом працювали (проходили службу), незалежно від
тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах із боротьби з корупцією в органах прокуратури,
Міністерства внутрішніх справ України, податкової
міліції, Служби безпеки України, Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України та митних
органах.
Натомість передбачено можливість набирати
до Національного бюро працівників, які взагалі не
мають стажу роботи. Так, стаття 14 Закону встановлює, що особи, які не мають попереднього досвіду
роботи в державних органах на посадах, пов’язаних
з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням
досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади слідчого або оперативного працівника проходять обов’язкове стажування в
Національному бюро строком від шести місяців до
одного року.
Це може призвести до набору в Національне
бюро некваліфікованих працівників, які, однак, повинні розслідувати кримінальні провадження найскладнішої категорії та виявляти корупцію в діях
найвищих посадовців.
Саме з огляду на особливу категорію кримінальних правопорушень, які підслідні Національному
бюро, вважаємо, що в ньому повинні працювати винятково досвідчені кадри зі стажем роботи не менше
5 років і бездоганною діловою репутацією. Прийняття на роботу осіб, які не мають необхідного досвіду, а
то й уперше прийняті на роботу, суттєво позначиться
на якості розслідування таких складних проваджень.
Отже, необхідно в статті 10 Закону встановити
мінімальні кваліфікаційні вимоги для оперативних
працівників Національного бюро, які будуть уповноваженими здійснювати оперативно-розшукові та
слідчі дії.
Стаття 7 встановлює правила відбору із загальної
кількості кандидатів (трьох осіб), які мають найкращий професійний досвід, знання та якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро, для подання їхніх кандидатур на розгляд
Президенту України. Проте в цій нормі взагалі проігноровано можливість оскарження рішення Конкурсної комісії іншими кандидатами в судовому порядку,
зупинення виконання рішення з метою забезпечення
позову. Таким чином, за наявності судового спору
алгоритм дій Конкурсної комісії законодавцем не
прописано, що може спричинити зволікання з призначенням керівника Національного бюро на тривалий термін. З огляду на викладене доцільно в Законі
визначити, що оскарження рішення Конкурсної комісії до суду не зупиняє його виконання.
Передбачаючи в частині 2 статті 6 Закону стан
здоров’я як обов’язкову кваліфікаційну вимогу для
призначення особи Директором бюро, частиною 8

статті 7 Закону документи від претендента про дотримання цього припису не вимагаються. Відсильні
норми до Закону України «Про державну службу» та
Закону України «Про запобігання корупції» також це
питання не регламентують.
Не можна погодитися з нормами частини 3 статті
19 Закону, згідно з якими порядок реєстрації, обліку
й розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Національного бюро, визначається Директором Національного бюро, оскільки він урегульований статтею
214 Кримінального процесуального кодексу України.
Так, згідно із частиною 2 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України Положення
про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок
його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням із
Міністерством внутрішніх справ України, Службою
безпеки України, Національним бюро, органом, що
здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства. Однак нині Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань уже затверджене Генеральною прокуратурою й набрало чинності. Отже, з
Національним бюро можна буде погоджувати лише
зміни до вказаного документа.
На нашу думку, незважаючи на вимоги частини
2 статті 19 Конституції України, у статті 29 Закону
чітко не прописано порядок здійснення моніторингу
способу життя працівників відомства, а передбачено
відсильну норму, за якою цей порядок встановлює
Директор Національного бюро. Отже, механізм захисту співробітників законом не конвертизовано. На
практиці це може призвести до значних зловживань і
надмірного втручання в їх особисте й сімейне життя.
Нелогічною є норма частини 3 статті 29 Закону, за
якою встановлення невідповідності рівня життя працівника Національного бюро майну й доходам цього
працівника та його членів сім’ї є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Водночас наявність надмірних доходів повинна спершу стати
предметом службового розслідування щодо корупційної складової, за результатами якого слід приймати рішення згідно з кримінальним законодавством.
Закон містить ще цілу низку прогалин і недоліків,
які, незважаючи на неодноразове внесення законодавцем змін, поки що не усунуто. Серед них можна
виділити наведені далі недоліки.
В абзаці 2 пункту 12 статті 17 Закону потребує
уточнення назва органу парламентського фінансового контролю. Згідно з Конституцією України в державі діє саме Рахункова палата, а не Рахункова палата України. За чинної редакції фінансовий контроль
діючого державного органу є унеможливленим.
Вважаємо, що грошова допомога (частина 2 статті 22 Закону) не повинна виплачуватися особам начальницького складу Національного бюро, які не
лише звільнені з роботи за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що
набрав законної сили, а й притягнуті до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з
корупцією.
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Наприкінці хотілося б зупинитися ще на одному
питанні, яке, хоч і не є предметом цієї статті, тісно
пов’язане з ним.
Законом від 12.02.2015 р. знову внесено зміни до
редакції статті 368-2 Кримінального кодексу України. Відповідно до них злочином вважається набуття
особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття
яких не підтверджується доказами, а також передача
нею таких активів будь-якій іншій особі.
Незважаючи на неодноразові застереження, у
диспозиції цієї статті так і не усунуто головну суперечність із приводу того, хто повинен доводити
законність набутого майна. Якщо буквально читати
зазначені норми, то тягар доведення покладається на
особу, уповноважену на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування.
Така конструкція суперечить статті 62 Конституції України, у якій передбачено, що особа вважаєть-

ся невинуватою у вчиненні злочину та не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не
буде доведено в законному порядку та встановлено
обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний
доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Більше того, не враховано, що нині існують спеціальні норми Кримінального кодексу України (зокрема, стаття 209), які вже передбачають кримінальну
відповідальність за придбання майна, у тому числі
нерухомого, з незаконних джерел, тобто легалізацію
доходів, отриманих злочинним шляхом.
Тому Національне антикорупційне бюро, як і
інші правоохоронні органи України, не зможе у своїй
практиці застосовувати статтю 368-2 Кримінального
кодексу України.
Викладене свідчить про наявність суттєвих системних недоліків у чинному Законі України «Про
Національне антикорупційне бюро України», без
усунення яких навряд чи вдасться забезпечити роботу новоутвореного органу в правовому полі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Борьба с коррупцией и Национальное антикоррупционное бюро [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://
justice.org.ua/diyalnist/podiji-fakti-komentari/borba-s-korruptsiej-i-natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro.

УДК 340.12
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У статті розглянуто теоретичні аспекти легалізації результатів оперативно-розшукової діяльності, виявлено її
співвідношення з трансформацією та застосуванням.
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, докази, легалізація, трансформація.
В статье рассматриваются теоретические аспекты легализации результатов оперативно-розыскной деятельности, раскрыто ее соотношение с трансформацией и применением.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, доказательства, легализация, трансформация.
The paper deals with the theoretical aspects of the legalization of the results of investigative activities, author shows
the difference between legalization and transformation and application.
Key words: investigative activity, evidence, legalization, transformation.

Постановка проблеми. У сучасній юридичній
науці питання щодо вироблення єдиної термінології,
яка б описувала процеси, що виникають під час реалізації оперативно-розшукової інформації, є далеким
від свого однозначного вирішення. Серед учених і
практиків, а також у науці кримінально-процесуального права виділяють такі поняття, як документування та легалізація, а останнім часом усе частіше
використовуються терміни трансформація та інтерпретація.

Виклад основного матеріалу. Стаття 1 Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає, що ОРД проводиться насамперед в інтересах
кримінального судочинства [1], що безпосереднім
чином визначає загальну спрямованість та структуру цього типу юридичної діяльності. При цьому результати оперативно-розшукової діяльності в рамках
судочинства завжди існують у певній процесуальній
формі, тобто відповідним чином оформлюються з метою подальшого використання в процесі доказування.
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У теорії оперативно-розшукової діяльності під
документуванням як одним із різновидів оформлення результатів оперативно-розшукових дій зазвичай
розуміють: 1) процес пізнання, тобто збирання (виявлення), вивчення (перевірка), оцінка та фіксація в
документах фактичних даних про обставини скоєного злочину; 2) діяльність, що забезпечує можливість
використання отриманих оперативно-розшуковим
шляхом відомостей (матеріалів) у кримінальному
судочинстві [2, с. 441]. У цьому контексті нескладно помітити, що поняття «документування» має обмежену сферу застосування: в основному воно використовується для характеристики безпосередніх
дій учасників оперативно-розшукової діяльності з
фіксації в документальній формі інформації, чого
недостатньо для входження цієї інформації до сфери
кримінально-процесуальних відносин.
Особливої популярності в останні часи набуває
інше поняття – «трансформація». Так, на думку О.О.
Пунди, процес перетворення оперативно-розшукової
інформації в доказову форму є певною «трансформацією матеріальних об’єктів, документів та вербальної інформації, отриманих оперативно-розшуковим
шляхом у докази» [3, с. 320]. Поняття трансформації підтримується також багатьма вчених [4, с. 172].
Водночас слід зазначити, що поняття «трансформація», незважаючи на широку поширеність у межах
доказового права та теорії процесуального права, усе
ж таки не в повній мірі охоплює всі стадії процесу
перенесення результатів оперативно-розшукової діяльності до площини процесуальних дій, оскільки
не відображає юридичної природи такої трансформації. Трансформація, на нашу думку, має місце завжди, коли відбувається документальна фіксація
будь-якої інформації, отриманої в ході оперативнорозшукових дій. Однак, говорячи про використання
цієї інформації в судочинстві, слід використовувати
поняття, що апелюють до певної процесуальної форми, чого поняття «трансформація» не передбачає.
Окремої уваги заслуговує поняття «інтерпретація»,
що особливої популярності сьогодні набуває в межах російської школи процесуального права. Так, М.П.
Поляков пропонує розуміти під інтерпретацією «тлумачення отриманих оперативно-розшуковим шляхом
результатів, як по відношенню до їх змісту, так форми,
з позицій доцільності та можливості їх використання у
кримінальному судочинстві» [5, с. 31]. Ця позиція знаходить підтримку і в інших учених [6, с. 74].
Серйозною перевагою використання концепції
інтерпретації є, на наш погляд, те, що головним елементом у ній виступає діяльність із переосмислення
результатів оперативно-розшукової діяльності з позицій кримінально-процесуального закону. Однак із
цим поняттям також пов’язані відповідні теоретичні
проблеми. Очевидно, що перед тим, як бути розтлумаченою відповідно до положень кримінально-процесуального права, оперативно-розшукова інформація має бути розкрита, виявлена, задокументована
та відповідним чином пов’язана з іншими матеріалами в справі. А тому інтерпретація охоплює лише
незначний аспект дій, необхідних для перенесення

оперативно-розшукової інформації до площини кримінально-процесуальної форми.
Найбільш вдалим, на нашу думку, поняттям, що
відображає всі сутнісні процедурні моменти входження результатів оперативно-розшукової діяльності до кримінального процесу є поняття «легалізація». У сучасній науковій літературі досить часто
зустрічаються критичні думки щодо використання
концепції легалізації щодо оперативно-розшукової
діяльності. Так, С.В. Зуєв вважає, що буквальне значення слова «легалізація» виражається в дозволенні
певної діяльності, її узаконення, надання юридичної
сили певному акту чи дії. З огляду на це дослідник
робить висновок, що до легалізації оперативно-розшукова діяльність не є законною, а її результати не
мають юридичної сили, а тому від цього поняття слід
відмовитися [7, с. 54].
Так само критично ставиться до поняття «легалізація» М.П. Поляков. Розрізняючи два значення поняття «легалізація» (вузьке та широке) автор пише,
що у вузькому сенсі легалізація розглядається як
процес перетворення інформації, отриманої оперативно-розшуковим шляхом, у докази, а за широкого
підходу цим терміном позначають будь-які процеси
перетворення оперативно-розшукової інформації в
кримінально-процесуальну [8, с. 117]. Однак дослідник наполягає на тому, що сама сутність легалізації
не відповідає тій процедурі, що в кінцевому результаті приводить до внесення інформації в площину
кримінального процесу, щоправда, не наводячи ніяких аргументів на користь цього твердження.
Тим не менш легалізація в найбільш широкому
сенсі розуміється як правова процедура, яку здійснює уповноважений суб’єкт із питань визнання,
дозволу, підтвердження, узаконення певних об’єктів,
суб’єктів, дій в інтересах зацікавлених осіб [9, с. 57].
Існування легалізації як особливої правової процедури нерозривно пов’язано з необхідністю впорядкування процесуальних дій та об’єднання в ціле стадій
юридичного процесу [10, с. 7], а тому можна стверджувати, що легалізація результатів оперативно-розшукової діяльності є не лише одним з елементів, що
забезпечує цілісність кримінального судочинства,
але й кінцевий етап, мета проведення оперативнорозшукових дій.
Як зазначає А.М. Конєв, на користь використання
поняття «легалізація» говорить також те, що юридична легалізація є одночасно формою та процесом
юридичної діяльності, а також техніко-юридичною
конструкцією, що має специфічні рис та функціональними можливостями в умовах сучасної правової
дійсності [11, с. 7]. При цьому дослідник зазначає,
що такий специфічний вид легалізації, як легалізація
результатів оперативно-розшукової діяльності може
розглядатися не лише в ретроспективному плані. У
сучасних умовах легалізація результатів оперативно-розшукової діяльності постає як процес підбору
належної та доцільної юридичної форми, за допомогою якої значима оперативно-розшукова інформація
представляється до сфери публічної кримінальнопроцесуальної аргументації.
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До терміну «легалізація» звертається В.Г. Баяхчев,
розуміючи її як «забезпечення легальності джерела
походження тієї чи іншої інформації, добутої оперативно-розшуковим шляхом» [12, с. 82]. Легалізація,
на його думку, – це лише етап, що передує процесу
використання інформації, отриманої оперативно-розшуковим шляхом, у кримінальний процес та її використання в доказуванні за кримінальними справами.
Говорячи про інформацію, справжнє джерело якої
не може бути розкрите, дослідник говорить про те,
що «необхідно проведення оперативної комбінації,
спрямованої на те, щоб джерелом інформації став
гласний співробітник. Тому легалізація проводиться ще до передачі матеріалів слідчому, а її способи
багато в чому залежать від можливості подальшого
виступу в суді осіб, які безпосередньо здійснювали
оперативно-розшукові дії як свідків» [12, с. 82].
В.Г. Баяхчев називає декілька способів легалізації: «1) якщо негласний інформатор виявляє певний
предмет, що може стати речовим доказом у кримінальній справі, він має проінформувати про це в
гласного співробітника, який проведе його документальну фіксацію та відповідним чином легалізує. В
іншому випадку буде неможливо легалізувати цей
носій інформації; 2) якщо негласні інформатори зафіксували певну подію, очевидцями якої стали також
інші громадяни, вони допитуються як свідки, тобто
легалізація відбувається у формі документування; 3)
випадкова фіксація певних фактів негласним інформатором. Цей спосіб може застосовуватися лише в
тому випадку, якщо існує можливість подальшого
його виступу в суді без розкриття істинної причини
знаходження у відповідному місці» [12, с. 83].
Очевидно, що така позиція дослідника щодо легалізації відображає лише один з її аспектів, зокрема
легалізацію таємно отриманих свідчень без викриття інформатора. У цьому контексті справедливим є
судження М.Й. Курочки, який вважає, що результати
оперативно-розшукової діяльності не мають прямих
юридичних наслідків. Саме тому необхідна легалізація як процедура надання оперативно-розшуковій
інформації юридичної сили. У контексті ж використання результатів оперативно-розшукової діяльності
в кримінальному судочинстві йдеться про надання
цій інформації кримінально-процесуальної сили. Ця
сила визначається декількома моментами: змістом
інформації та формою, за допомогою якої вона буде
осягатися та передаватися [13, с. 34].
У цьому контексті постає проблема співвідношення трансформації та легалізації, про яку йшлося вище. Трансформація, на наш погляд, – це зміст
легалізації, один зі способів її здійснення: легалізація – кінцевий пункт, у певному сенсі ціль; тоді як
трансформація – засіб її досягнення. Термін «трансформація» швидше технічний, ніж юридичний.
Отже, фактично, говорячи про легалізацію результатів оперативно-розшукової діяльності, ми маємо розкрити такі значущі моменти:
– процедура трансформації фактичних відомостей, отриманих у результаті оперативно-розшукової
діяльності, у докази (первинний етап легалізації);

– умови і способи допустимості доказів (вторинна легалізація).
Найперше теоретичне питання, що пов’язане з
легалізацією результатів оперативно-розшукової діяльності, полягає в тому, яким чином пов’язані між
собою ці результати та докази. Первинна легалізація, тобто трансформація фактичних даних у докази – одна з найбільш спірних проблем як у рамках теорії оперативно-розшукової діяльності, так і
в теорії кримінального процесу. Так, у радянській
літературі висловлювалася думка, що збирання доказів є частиною процесу доказування, який у свою
чергу є процесуальною діяльністю, що здійснюється виключно у встановлених законом формах, серед
яких оперативно-розшукова діяльність не фігурує,
оскільки вона не є стадією кримінального процесу
[14, с. 41]. Однак, як справедливо зазначає Н.Т. Малаховська, фактичні відомості, отримані в результаті
оперативно-розшукових засобів, не можуть втратити
свого значення як відображення об’єктивної реальності залежно від того, яким шляхом вони отримані
(процесуальним чи непроцесуальним) [15, с. 43].
Українське кримінально-процесуальне законодавство прямо передбачає використання фактичних
відомостей, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності. Так, старий Кримінально-процесуальний кодекс України в ч. 2 ст. 65. передбачав, що
докази є даними, що встановлюються показаннями
свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком
експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і
судових дій, протоколами з відповідними додатками,
складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами [16]. Новий Кримінально-процесуальний
кодекс України (ч. 2 та 3 ст. 93) також передбачає, що
збирання доказів здійснюється шляхом проведення
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, службових та
фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок,
проведення інших процесуальних дій, передбачених
кодексом [17].
Таким чином, кримінально-процесуальне законодавство стає на позицію тих учених, які схильні
пов’язувати результати оперативно-розшукової діяльності з доказами безпосереднім чином. Існує навіть думка, висловлена В.Ф. Робозеровим, що кримінально-процесуальний закон, надаючи слідчому
право давати вказівки на проведення оперативнорозшукових дій, тим самим створює презумпцію допустимості використання відомостей, отриманих у
їх результаті, тобто фактично легалізує ці відомості
ще до їх отримання [18, с. 108].
Як справедливо зазначає М.О. Янковий, уся інформація, яка отримується в результаті оперативно-розшукової діяльності, може бути поділена на
процесуальну та непроцесуальну. При цьому непроцесуальна інформація може й повинна використову-
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ватися в доказуванні, тобто трансформуватися в докази, легалізуватися. Однак традиційне заперечення
доказового значення непроцесуальної інформації
зберігає своє значення, а тому радикальна точка зору
В.Ф. Робозерова не відповідає практиці та теорії доказування [19, с. 167]. Узяті самі по собі відомості,
отримані в результаті оперативно-розшукової діяльності, не є доказами, оскільки не відповідають його
нормативному визначенню. Суттєва особливість
оперативно-розшукових заходів полягає в тому, що
вони не є кримінально-процесуальними актами, а
тому їх проведення лежить поза кримінально-правовою формою.
Таким чином, навіть нормативне закріплення
можливості використання оперативно-розшукових
даних не знімає проблеми. Залишається простір для
використання процедури легалізації, яка фактично
є вторинною – процесуальною за своєю природою.
Сутність вторинної легалізації полягає в набутті оперативно-розшуковою інформацією процесуальної
форми. Саме тому первинна легалізація, спрямована
на виявлення зв’язків між інформацією, отриманою
в результаті оперативно-розшукових заходів, має
доповнюватися вторинною легалізацією, яка в цьому контексті постає як процес допуску інформації,
отриманої в процесі проведення оперативно-розшукових заходів, до кримінального судочинства. Так,
відомості, одержані в результаті оперативно-розшукових заходів, можуть набути значення судових доказів, тобто перейти в площину кримінального судочинства, лише в тому випадку, якщо їх належність до
обставин, що досліджуються в кримінальній справі,
буде встановлена з джерел, передбачених законом
[20, с. 34]. В іншому випадку вони можуть використовуватися лише в контексті первинної легалізації,
тобто в непроцесуальній формі.
На думку М.Й. Курочки, на момент одержання
оперативно-розшукової інформації та її первинної
легалізації складається така ситуація:
1) отримано значиму для справи інформацію;
2) інформація одержана та зафіксована повноважною особою із числа працівників відповідного
підрозділу;
3) факт її одержання відомий слідчому [13, с. 34].
Оперативно-розшукова інформація, зафіксована
в непроцесуальній формі (тобто первинно легалізована), і ця ж інформація, закріплена у процесуальній
формі (вторинно легалізована в процесі доказування), мають як загальні риси, так і риси відмінності.
Загальне тут полягає в тому, що ця інформація за
своєю природою відображає факти. Відмінність полягає в тому, що вони збираються, досліджуються та
перевіряються різними методами, прийомами та засобами.
Вторинна легалізація результатів оперативнорозшукової діяльності полягає у встановлені нормативних ознак доказів щодо отриманої інформації. Ця
проблема лежить у площині належності та допустимості доказів. На думку О.С. Степанова, доказами
в кримінальній справі є будь-які відомості, на підставі яких у визначеному законом порядку слідчий,

прокурор, суддя і суд встановлюють наявність і відсутність суспільно небезпечного діяння, винуватість
особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що
мають значення для правильного вирішення справи
[21, с. 9].
Належність доказів відповідає, з одного боку, на
питання про наявність зв’язку між змістом доказу та
фактом, який підлягає встановленню, а з іншого –
визначає, наскільки точно встановлено та розкрито
в доказі факт, що підлягає доказуванню. Інакше кажучи, належний доказ має визначену доказову силу,
а неналежний – не має її зовсім.
Таким чином, належність доказів – це один із
критеріїв оцінки доказів, що виражає об’єктивний
зв’язок будь-яких відомостей, що пов’язані з обставинами конкретної кримінальної справи, а точніше
з обставинами, що входять до предмета доказування.
Тільки після виконання процедур, необхідних
для всиновлення та забезпечення належності доказів, уможливлюється вторинна їх легалізація в
процесуальній формі. Більше того, якщо в процесі
використання легалізованого доказу, сформованого
на підставі результатів оперативно-розшукової діяльності, не будуть підтверджуватися його зв’язки,
залежності та відносини з іншими доказами, то його
буде не легалізовано, тобто визнано неналежним.
З положення ст. 85 Кримінального процесуального кодексу України випливає, що результати оперативно-розшукової діяльності можуть використовуватися в процесі доказування за додержання таких
умов:
1) якщо вони відображають обставини та факти,
що підлягають доказуванню в кримінальній справі, а
також інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання
інших доказів;
2) якщо вони використовуються як основа для
формування судових доказів, тобто відповідають вимогам відносності та допустимості.
Відносність доказів – це правова вимога, що встановлена ч. 1 ст. 84 Кримінального процесуального
кодексу України та полягає в можливості встановлення на підставі отриманих оперативно-розшуковим шляхом фактів обставин кримінальної справи.
Допустимість – правова вимога, встановлена ч. 1
ст. 86 Кримінального процесуального кодексу України, що полягає в дотриманні законного порядку
отримання доказів.
При цьому кримінально-процесуальне законодавство встановлює, що недопустимими є докази,
отримані внаслідок істотного порушення прав та
свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій унаслідок істотного порушення
прав та свобод людини.
Істотними порушеннями прав людини й основоположних свобод є, зокрема, такі діяння:
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1) здійснення процесуальних дій, які потребують
попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з
порушенням його суттєвих умов;
2) отримання доказів унаслідок катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування
такого поводження;
3) порушення права особи на захист;
4) отримання показань чи пояснень від особи, яка
не була повідомлена про своє право відмовитися від
давання показань та не відповідати на запитання, або
їх отримання з порушенням цього права;
5) порушення права на перехресний допит;
6) отримання показань від свідка, який надалі
буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у
цьому кримінальному провадженні.
Висновки. Таким чином, можна констатувати,
що сучасна легалізація результатів оперативно-розшукової діяльності є складним багатоаспектнім дво-

етапним процесом, специфічним сплавом законної
та підзаконної методики із застосуванням творчого
підходу слідчого. Недивно при цьому, що дослідники
феномену легалізації результатів оперативно-розшукової інформації звертають увагу на деякі теоретичні
проблеми легалізації як такої. Виходячи із сучасного
змісту поняття легалізації, необхідно прийняти до
уваги той факт, що для розуміння сутності феномену
легалізації результатів оперативно-розшукової діяльності не можна обмежуватися традиційним «секретно-конспіративним» підходом, крім того, слід
розглядати це явище з різних позицій. Легалізація,
крім зазначеного смислу, несе в собі ще й смисл, що
випливає не із семантики цього слова, а з його змістовного наповнення, що характерне для інших сфер
юридичної науки. Саме тому легалізацію результатів
оперативно-розшукової діяльності слід розглядати
як надання юридичної сили отриманій інформації,
тобто її кримінально-процесуальне оформлення.
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РОЗДІЛ 10
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ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ
В НОВОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»
THE PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE NEW LAW “ON PROSECUTION”
Булах А.А.,
студентка юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту презумпції невинуватості як засади діяльності прокуратури в
новому Законі України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Досліджується значення презумпції невинуватості для прокуратури, звертається увага на проблемні моменти, пов’язані з її функціонуванням.
Ключові слова: презумпція невинуватості, засада, прокуратура, підтримання державного обвинувачення, невинуватість, обвинувальний ухил.
Статья посвящена освещению сущности и содержания презумпции невиновности как основы деятельности
прокуратуры в новом Законе Украины «О прокуратуре» от 14.10.2014 г. № 1697-VII. Исследуется значение презумпции невиновности для прокуратуры, обращается внимание на проблемные моменты, связанные с ее функционированием.
Ключевые слова: презумпция невиновности, основа, прокуратура, поддержание государственного обвинения,
невиновность, обвинительный уклон.
The article is devoted to the nature and content of the presumption of innocence as the principle of the prosecutors in
the new Law of Ukraine “On Prosecution” from 14.10.2014 year № 1697-VII. This article examines the importance of the
presumption of innocence for prosecution. Also, the author pays attention to the problematic aspects associated with its
functioning.
Key words: the presumption of innocence, principle, prosecution, maintenance of public prosecution, innocence,
presumption of guilt.

Актуальність теми. Важливе місце в механізмі
захисту прав і свобод людини відіграють презумпції, тобто закріплені в нормах права припущення
про наявність чи відсутність певних фактів, які
мають юридичне значення. Однією з таких презумпцій є презумпція невинуватості як об’єктивне
правове положення у сфері кримінального судочинства, за яким особа вважається невинуватою в
учиненні злочину, доки її вину не буде доведено в
законному порядку й установлено обвинувальним
вироком суду, що набрав законної сили. Прокурор
у своїй діяльності підпорядковується засадам діяльності прокуратури, визначених у Законі України
«Про прокуратуру», зокрема і презумпції невинуватості (п. 4 ч. 1 ст. 3).
Варто відзначити, що в юридичній науці завжди
достатня увага приділялася вивченню галузевих
принципів кримінального судочинства. Окремі аспекти принципу презумпції невинуватості висвітлювались у працях Ю.М. Грошевого, М.Й. Коржанського, В.В. Крижанівського, О.М. Ларіна, В.Т. Нора, В.І.
Малюги, М.М. Михеєнка, В.В. Молдована, В.М.
Тертишника, М.Є. Шумила та ін.
Метою статті є з’ясування значення презумпції
невинуватості для прокуратури та її недоліки в застосуванні.

Виклад основного матеріалу. Принцип презумпції невинуватості – це основоположне кредо
будь-якої цивілізованої держави, яке записане в усіх
міжнародних документах про права людини. Так,
згідно із Загальною декларацією з прав і свобод людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10
грудня 1948 р., «кожна людина, обвинувачена в учиненні злочину, має право вважатися невинною доти,
поки її винність не буде встановлена в законному
порядку шляхом прилюдного судового розгляду, під
час якого їй забезпечують усі можливості для захисту» (ч. 1 ст. 11).
У ч. 2 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Прийнятого Генеральною
Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р., проголошується: «Кожен обвинувачений в кримінальному злочині
має право вважатися невинним, поки винність його
не буде доведена згідно із законом». Майже так само
викладений принцип презумпції невинуватості в Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод [1, c. 31].
Ця засада є конституційною в більшості країн світу і становить обов’язковий атрибут демократичного
правосуддя. Так, згідно зі ст. 62 Конституції України,
особа вважається невинуватою в учиненні злочину
й не може бути піддана кримінальному покаранню,
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доки її вину не буде доведено в законному порядку
й установлено обвинувальним вироком суду. Ніхто
не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися
на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також
на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини
особи тлумачаться на її користь. У разі скасування
вироку суду як неправосудного держава відшкодовує
матеріальну та моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням [2].
Так цей принцип викладений і у ст. 17 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК
України): особа вважається невинуватою в учиненні кримінального правопорушення й не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не
буде доведено в порядку, передбаченому Кодексом,
і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили [3].
Аналіз цих норм засвідчує, що формулювання
презумпції невинуватості обвинуваченого в Конституції України та КПК України дуже відрізняється від
визначень, даних у вказаних міжнародно-правових
актах. Сутність різниці полягає в тому, що за Конституцією України право обвинуваченого бути судимим
відповідно до принципу презумпції невинуватості
перетворюється в обов’язок бути судимим, оскільки
презумпція може бути спростована тільки вироком
суду. Крім того, відповідно до Конституції України,
обвинувачений знаходиться у менш вигідному становищі, ніж за положеннями Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права, що дозволяють
установити невинуватість особи різними процедурами, визначеними законом [1, с. 32].
У ст. 3 нового Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. перелічено засади діяльності
прокуратури. Звертаємо вашу увагу на те, що у ст.
6 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991
р. міститься перелік принципів організації й діяльності прокуратури. Постає питання про різницю між
»засадами» та «принципами». Побутує думка, що ці
поняття є дуже близькими, але не тотожними категоріями, тобто вони не є синонімами. Саме тому й
законодавець, і Конституційний Суд України іноді
навіть використовують їх у схожому значенні. Відповідно до цієї позиції, термін «засада» є ширшим
за своїм змістом та охоплює також і ті явища, які
окреслюються категорією «принцип» [4]. Але якщо
звернутися до словника синонімів, можна зробити
висновок, що ці поняття є тотожними, оскільки «засада» визначається як основа, підвалина, принцип,
база, головне правило, а «принцип» як засада; (науки) закон; правило, канон, норма [5, с. 65, 166].
Стосовно поняття принципів В.І. Малюга зауважує, що це керівні, фундаментальні ідеї, основні правила поведінки, центральні поняття, основа системи,
що відображають як об’єктивні, так і суб’єктивні начала [6, с. 5].
В.Т. Нор під засадами кримінального провадження розуміє закріплені в Конституції України, загальновизнаних міжнародних актах і в кримінальному
процесуальному законодавстві фундаментальні (ба-

зові) керівні для учасників провадження положення, що виражають і визначають найістотніші властивості провадження, вимоги до правил та способу
діяльності насамперед органів і службових осіб, які
ведуть кримінальне провадження, та є гарантіями
забезпечення дотримання прав, свобод, законних інтересів тих учасників провадження, які залучаються
до нього, а в підсумку – виконання завдань кримінального провадження [7, с. 389].
Можна не надто прискіпливо ставитися до прописаних у наведених нормативних актах понять «засада» й «принцип», тому що в Європі та світі не дуже
переймаються загальною теорією права, включаючи
теорію законотворення, а більше керуються «духом»
закону і правилами, які випливають із принципу презумпції невинуватості.
Новий Закон України «Про прокуратуру» спрямований на вдосконалення законодавчих засад організації та діяльності прокуратури України з метою
імплементації європейських стандартів, тому, відповідно, нововведенням є конкретне посилання на презумпцію невинуватості в переліку засад діяльності
прокуратури у ст. 3.
Формула презумпції невинуватості (особа вважається невинуватою в учиненні злочину й не може
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину
не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду) – це об’єктивне
правове положення, констатація і вимога закону,
насамперед Основного – Конституції України, звернена до всіх державних і громадських формувань,
посадових і службових осіб, громадян, до загальної
суспільної думки: обвинувачений уважається невинуватим доти, доки той, хто вважає його винним на
суб’єктивному рівні (слідчий, прокурор, потерпілий
чи інший суб’єкт процесу), не доведе в установленому законом порядку (тобто у кримінально-процесуальній формі) його вину перед належним судом
допустимими й достовірними доказами. Лише коли
суд погодиться з ними, на їх основі ухвалить обвинувальний вирок щодо обвинуваченого, і цей вирок
набере законної сили, лише з цього моменту обвинувачений уважається винним у вчиненні злочину, і
лише з цього часу можна вважати й називати його
злочинцем.
Отже, призначення презумпції невинуватості насамперед полягає в тому, щоб протистояти у кримінальному судочинстві обвинувальному ухилові,
суб’єктивізму, тенденційності чи навіть свавіллю
всього, що перетворює кримінальне судочинство в
знаряддя розправи над обвинуваченим, ототожнює
обвинуваченого з винуватим, робить його фактично
безправним.
Визнання обвинуваченого винним у вчиненні
злочину лише за умови доведеності в установленому
законом порядку його вини характеризує демократичну сутність кримінального судочинства, надійно
гарантує від необґрунтованого, свавільного притягнення до кримінальної відповідальності. Увесь сенс
презумпції невинуватості полягає не в тому, що слідчий чи прокурор, котрий затверджує обвинувальний
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акт, уважає його винним. Внутрішнє переконання
про винуватість особи в учиненні злочину може
сформуватись у них уже на стадії відкриття кримінального провадження. Воно може укріплюватися
в ході досудового розслідування в результаті одержання все нових доказів вини особи і знайти своє
закріплення в обвинувальному акті. Потім у випадку надходження до суду матеріалів кримінального
провадження з обвинувальним актом обвинувачена
особа визнається винною в учиненні злочину у свідомості (на суб’єктивному рівні) слідчого та прокурора, який затвердив обвинувальний акт, і висновки
цих суб’єктів процесу про вину обвинуваченого насправді можуть бути істинними. Але обвинувачений
поки що визнається невинуватим перед законом і
суспільством. І, відповідно, як у випадку прокурора, котрий складає обвинувальний акт, у свідомості
суду (судді) презумпція невинуватості перекривається презумпцією винуватості, зовнішнім вираженням
чого стає обвинувальний вирок. Визнати ж особу
винною в учиненні злочину, а також піддати її кримінальному покаранню інакше як за вироком суду в
демократичній державі неможливо [7, с. 390].
Отже, презумпція невинуватості за своєю правовою природою є гарантією права особи, щодо якої
розпочато кримінальне провадження, на визнання
її невинуватою з боку держави в особі її публічних
органів і посадових осіб до часу, коли її вину визнає
суд своїм вироком, що набрав законної сили.
Презумпція невинуватості як об’єктивне правоположення покладає на сторону обвинувачення
обов’язок підтвердити вину обвинуваченої особи об’єктивними доказами. Закріплюючи правило,
згідно з яким особа, яка підозрюється чи обвинувачується в учиненні злочину, не зобов’язана доводити свою невинуватість, ч. 2 ст. 62 Конституції тим
самим покладає обов’язок (тягар) доказування її
вини на сторону обвинувачення. При цьому КПК
України зобов’язує прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого всебічно, повно й
неупереджено дослідити обставини кримінального
провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують
чи обтяжують його покарання, надати їм належну
правову оцінку та забезпечити прийняття законних і
неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9) [3].
Такий підхід, сформульований у зазначеному правилі презумпції невинуватості, має гуманістичну основу й зумовлений тим, що сторона обвинувачення у
справах публічного та приватно-публічного обвинувачення за своїми матеріальними, організаційними й
процесуальними можливостями набагато сильніша у
формуванні доказової бази, аніж її опонент – сторона захисту.
Так, прокурор є обов’язковою стороною кримінального судочинства, він є державним обвинувачем.
Виконуючи процесуальну роль гаранта законності,
прокуророві щонайменше належить бути постійно
присутнім у судовому засіданні, уважно слухати показання всіх осіб, брати активну роль у дослідженні до-

казів. На жаль, багато прокурорів на практиці беруть
участь у судовому засіданні будучи при цьому недостатньо підготовленими, не орієнтованими в деталях
справи, що розглядається, і, звісно, це нівелює участь
прокурора у змагальному процесі. Не є корисною заміна одного прокурора на іншого практично в кожному судовому засіданні по одній справі, оскільки це
призводить до порушення принципу презумпції невинуватості. Пояснюється це тим, що прокурор, який
приходить на судове засідання не ознайомившись із
матеріалами провадження, наділяє обвинуваченого
обов’язком доказувати свою невинуватість. Тому для
забезпечення належного рівня знання прокурорами
матеріалів справи необхідно, щоб один прокурор брав
участь у судовому засіданні при розгляді конкретної
справи незмінно, оскільки перекладати обов’язок доказування своєї невинуватості на обвинуваченого чи
його захисника недопустимо [8].
Обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, тож будь-які припущення, думки, догади
прокурора, якими привабливими вони не були б, при
вирішенні питання про вину особи доказами не можуть бути і значення не мають. Вони можуть бути
використані лише для висунення версій, але не для
обґрунтування вини. Такі припущення лише підтверджують сумнів, а він має бути витлумачений
тільки на користь обвинуваченої особи. Це правило
є невід’ємною частиною презумпції невинуватості й полягає в тому, що такі сумніви тлумачаться на
користь обвинуваченої особи. Категорії «сумнів» і
«впевненість» характеризують ставлення людини до
наявності чи відсутності певної обставини. У кримінальному судочинстві – до наявності чи відсутності
хоча б однієї з обставин, які належать до предмета
доказування у кримінальній справі, але насамперед
події злочину, особи, яка його вчинила, та її вини.
Почуття сумніву характеризується невпевненістю,
усвідомленням непереконаності, незадоволенням
стосовно того, що приймається за істину, за вирішення певного завдання. Сумнів не приводить до
формування «чистого» внутрішнього переконання
про винуватість особи. Будь-який висновок суддів,
який містить сумнів, є свідченням невпевненості в
істинності знань, на основі яких формується висновок, а на його основі – рішення. Ухвалювати будь-які
рішення про винуватість обвинуваченого без переконання в ній на основі зібраних доказів презумпція невинуватості забороняє категорично. Коли ж
усе-таки сумніви щодо вини обвинуваченого не були
усунуті й спростувати їх неможливо, він уважається,
відповідно до презумпції невинуватості, невинуватим: недоведена вина рівнозначна й рівносильна доведеній невинуватості [7, с. 397].
Справжній принцип презумпції невинуватості
для всіх без винятку, а для слідчого, прокурора, судді особливо й обов’язково, є правилом їхньої поведінки, згідно з яким їм забороняється поводитись з
обвинуваченим як із злочинцем до моменту, поки не
набере законної сили обвинувальний вирок суду, що
означає нормальні взаємини між ними як між людьми рівними, що державний примус під час кримі-
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нального провадження може застосовуватися лише
тією мірою і лише настільки, наскільки це необхідно
для того (виходячи виключно з поведінки обвинуваченого під час кримінального провадження), щоб він
міг постати перед судом [9, с. 10].
Хотілося б відзначити, що положення цього принципу є важливою гарантією встановлення
об’єктивної істини у кримінальному провадженні,
забезпечення конституційних прав і свобод людини,
а тому порушення його вимог призводять до скасування прийнятих процесуальних рішень, повернення кримінального провадження на додаткове розслідування та інших негативних наслідків.
Висновки. Отже, підсумовуючи зазначене, варто
вказати, що презумпція невинуватості є галузевим
принципом кримінального судочинства, норматив-

ний зміст якого поширює свою дію на всіх учасників
кримінального провадження, зокрема на процесуальні органи, які змінюються під час кримінального
судочинства, у результаті чого і дія презумпції невинуватості визначається залежно від цих змін. Виходячи з цього, уважаємо, що закріплення презумпції
невинуватості в Конституції України та Кримінальному процесуальному кодексі України достатньо для
протистояння у кримінальному судочинстві обвинувальному ухилу, суб’єктивізму та свавіллю всього,
що перетворює кримінальне судочинство у знаряддя
розправи над обвинуваченим.
Отже, пропонуємо формулювання засади «презумпція невинуватості» діяльності прокуратури в
новому Законі України «Про прокуратуру» змінити
на «забезпечення презумпції невинуватості».
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У статті досліджено правову природу принципів, на яких побудовані взаємовідносини адвоката із судом та іншими учасниками судового провадження. Зроблено висновок, що основними принципами, на яких повинні базуватися
ці взаємовідносини, є принцип законності, принцип незалежності адвоката та домінантності інтересів клієнта у відносинах адвоката із судом, принцип чесності й порядності під час здійснення професійної діяльності в суді. Стаття
розкриває теоретичні підходи та норми національного законодавства щодо вказаних принципів.
Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, принцип законності, принцип незалежності адвоката, принцип
домінантності інтересів клієнта, принцип чесності й порядності, дисциплінарна відповідальність адвоката, дисциплінарний проступок.
В статье исследована правовая природа принципов, на которых построены взаимоотношения адвоката с судом
и другими участниками судебного производства. Делается вывод, что основными принципами, на которых должны
базироваться данные взаимоотношения, являются принцип законности, принцип независимости адвоката и преимущества интересов клиента в отношениях адвоката с судом, принцип честности и порядочности при осуществлении профессиональной деятельности в суде. Статья раскрывает теоретические подходы и нормы национального
законодательства в отношении указанных принципов.
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, принцип законности, принцип независимости адвоката,
принцип доминантности интересов клиента, принцип честности и порядочности, дисциплинарная ответственность
адвоката, дисциплинарный проступок.
In paper an analysis the legal nature of legal nature of the principles on which to build a rapport with the court and
counsel other members of judicial proceedings. The article concludes that such principles on which these relations should
be based are the principle of legality, the principle of the independence of lawyers and advantages of the client’s interests
in relations with the trial attorney and the principle of honesty and integrity in carrying out professional work in court. The
article reveals the theoretical approaches and national legislation in respect of the above principles.
Key words: attorney, lawyer activity, principle of the rule of law, independence of the lawyer, principle of dominance of
the client’s interests, principle of honesty and integrity, disciplinary liability lawyer disciplinary offense.

Постановка проблеми. Здійснюючи свою професійну діяльність у суді (зокрема, під час представництва інтересів клієнта, виконання функції захисника в суді), адвокат повинен дотримуватися значної
кількості нормативно-правових актів, які в сукупності утворюють відповідну систему законодавства
про адвокатуру. Визначальним актом, на якому зосереджується основна увага в регулюванні діяльності
адвоката в суді, є Правила адвокатської етики. Ними
встановлюються певні принципи, яких повинен дотримуватися адвокат у відносинах із судом та іншими учасниками судового провадження.
Актуальність дослідження полягає в тому, що
аналіз правової природи цих принципів дасть змогу більш чітко зрозуміти, які діяння у сфері взаємовідносин між адвокатом і судом можуть кваліфікуватися останнім як порушення адвокатом правил
адвокатської етики, що в подальшому може мати

наслідком застосування до нього заходів дисциплінарного впливу.
Аналіз наукових публікацій. Проблема визначення правової природи принців, яких повинен
дотримуватися адвокат у відносинах із судом та
іншими учасниками судового провадження, була
предметом досліджень багатьох науковців. Серед
учених, які вивчали окремі аспекти цієї проблеми,
доцільно назвати Н.М. Бакаянову, О.В. Бауліна, Т.В.
Варфоломеєву, С.О. Деханова, Р. Муллерата С.Ф. Сафулька, Ю.І. Стецовського, Н.М. Таварткіладзе, Д.П.
Фіолевського та інших.
Водночас більшість розвідок характеризуються
певною фрагментарністю, тому на сьогодні залишається достатня кількість дискусійних моментів у цій
сфері.
Метою статті є аналіз правової природи принципів, на яких побудовані взаємовідносини адвоката із
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судом та іншими учасниками судового провадження. Основними завданнями є розкриття сутності
принців, яких повинен дотримуватися адвокат у відносинах із судом та іншими учасниками судового
провадження; аналіз теоретичних підходів і норм національного законодавства, що регулюють це питання; встановлення зв’язку між такими принципами та
колом діянь, які у взаємовідносинах між адвокатом і
судом можуть кваліфікуватися останнім як порушення адвокатом правил адвокатської етики.
Виклад основного матеріалу. Аналіз положень
Правил адвокатської етики (далі – Правила) [1] як
базового документа, на якому зосереджується основна увага в регулюванні взаємовідносин адвоката із
судом та іншими учасниками судового провадження,
дає можливість дійти висновку, що основними принципами, на яких повинні базуватися ці взаємовідносини, є принципи законності (ст. 43), незалежності
адвоката й домінантності інтересів клієнта у відносинах адвоката із судом (ст. 44), чесності й порядності під час здійснення професійної діяльності в суді
(ст. 45).
Отже, одним з основних принципів, на основі
якого повинні будуватися взаємовідносини адвоката й судді, має бути принцип законності. Законність
являє собою основу нормальної життєдіяльності
цивілізованого суспільства, забезпечення інтересів
громадян, їх рівності перед законом [2, c. 167]. Загалом принцип законності передбачає обов’язок адвоката під час здійснення своєї професійної діяльності
дотримуватися закону та використовувати лише законні засоби. При цьому адвокат зобов’язаний чесно, розумно й сумлінно відстоювати права та законні
інтереси довірителя всіма не забороненими законодавством засобами [3, c. 8].
З подібних позицій виходить український законодавець, який у ч. 1 ст. 43 Правил зазначає, що у
взаємовідносинах між судом та адвокатом останній
повинен дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру
й адвокатську діяльність, про судоустрій і статус
суддів, іншого законодавства, яке регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог
цих Правил, не виявляти неповаги до суду (суддів),
поводитися гідно й коректно.
У подальшому розкриття такого принципу відбувається шляхом наведення переліку дій, які адвокат
у ході судового розгляду не повинен здійснювати, а
саме:
– намагатися вплинути на рішення (вирок) суду
позапроцесуальними засобами;
– робити свідомо неправдиві заяви щодо фактичних обставин справи;
– подавати суду завідомо неправдиві докази або
свідомо брати участь у їх формуванні;
– посилатися в суді на завідомо неправдиві чи завідомо викривлені фактичні обставини або обставини, що завідомо не стосуються предмета спору; на
подані клієнтом докази, щодо яких йому відомо, що
вони є неправдивими, або докази, отримані з порушенням положень Правил; на особисту обізнаність

з обставинами справи, а у виступі в судових дебатах – також на обставини, які не були предметом дослідження під час судового провадження (щодо яких
адвокатом не заявлялися клопотання, спрямовані на
доказування таких обставин), за винятком загальновідомих фактів;
– порушувати порядок у судовому засіданні, припускатися сперечань із судом та висловлювань, що
принижують честь і гідність суду або інших учасників процесу (ч. 2 ст. 43 Правил).
Крім цього, адвокату категорично забороняється
схиляти підзахисного, сторін у процесі та свідків до
давання завідомо неправдивих пояснень і показань,
експертів до надання завідомо неправдивих висновків.
Тобто законодавець фактично закріплює перелік
діянь, у разі вчинення яких до адвоката може бути
застосовано дисциплінарні стягнення.
Слід відмітити, що вказане правове регулювання
дотримання принципу законності у відносинах між
адвокатом і судом є повністю ідентичним із тим, що
було закріплене в ст. 53 попередніх Правил адвокатської етики [4].
Іншими принципами, які повинні неухильно дотримуватися адвокатом у процесі своєї професійної діяльності, є принцип незалежності адвоката
та принцип домінантності інтересів клієнта у відносинах адвоката із судом. У цьому разі законодавець здійснює розкриття вказаних принципів у їх
взаємозв’язку. Так, відповідно до ст. 44 Правил адвокатської етики адвокат, дотримуючись принципу
законності, водночас має бути наполегливим і принциповим у відстоюванні інтересів клієнта в суді, не
поступатися своєю незалежністю в захисті й представництві прав та інтересів клієнта з метою не погіршити стосунків із суддями; у разі вчинення судом
тиску на адвоката – не йти на компроміси, які суперечать охоронюваним законом інтересам клієнта;
послідовно дотримуватися принципу домінантності
інтересів клієнта перед усіма іншими інтересами й
міркуваннями, пов’язаними з відносинами адвоката із судом. Також адвокат не повинен залишати без
уваги порушення закону, нетактовне й зневажливе
ставлення суду та інших учасників процесу до його
клієнта, його самого або адвокатури в цілому, має
реагувати на відповідні дії у формах, передбачених
чинним законодавством та/або актами Національної
асоціації адвокатів України.
Принцип незалежності отримав відображення в
ст. 6 Правил адвокатської етики, у якій, окрім вищевказаних вимог, адвокату також забороняється займатися іншою діяльністю, яка ставила б його в будь-яку
залежність від інших осіб або підпорядкувала б його
вказівкам чи правилам, які можуть увійти в суперечність із нормами чинного законодавства про адвокатуру й адвокатську діяльність та цими Правилами
або можуть іншим чином перешкоджати вільному
й незалежному здійсненню ним адвокатської діяльності.
Необхідно звернути увагу також на те, що правове регулювання вказаного принципу повною мірою
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відповідає положенням Загального кодексу правил
для адвокатів країн Європейського Співтовариства
[5], у п. 2.1.1 якого зазначено, що завдання, які виконуються адвокатом у процесі професійної діяльності, вимагають його абсолютної незалежності й
відсутності будь-якого впливу на нього, пов’язаного
насамперед із його особистою заінтересованістю
або з тиском зовні. Незалежне становище адвоката
сприяє зміцненню в суспільстві довіри до процедур
правосуддя й неупередженості суддів. Таким чином,
адвокату необхідно уникати будь-яких ущемлень
власної незалежності та не поступатися принципами обов’язку заради інтересів клієнта, суду чи
інших осіб. Також із метою дотримання принципу
домінантності інтересів клієнта в п. 4.3 Загального
кодексу правил для адвокатів країн Європейського
Співтовариства зазначено, що за дотримання належної поваги до суду адвокат зобов’язаний захищати
інтереси клієнта сумлінно та з максимальною для
нього вигодою, проте не виходити за передбачені законодавством межі.
Вищевказані норми відповідають також положенням п. 3 Правил Міжнародного кодексу етики
(у редакції 1988 р.), що затверджені Міжнародною
асоціацією юристів [6] (юристи повинні зберігати
незалежність під час виконання свого професійного обов’язку; юристи, які займаються практикою у
власних інтересах або, якщо це дозволено, у складі
партнерства, не повинні здійснювати будь-яку іншу
ділову діяльність чи будь-яке інше заняття, якщо через це вони можуть перестати бути незалежними),
та ст. 6 Кодексу професійної поведінки адвокатів,
затвердженого Резолюцією ICC-ASP/4/Res.1, прийнятою на ІІІ пленарному засіданні 2 грудня 2005
р. Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту
Міжнародного кримінального суду [7] (адвокат діє
гідно, незалежно й вільно; адвокат не повинен допускати, щоб його незалежність, чесність або свобода були скомпрометованими в результаті зовнішньої
дії; адвокат не повинен робити що-небудь, що може
привести до будь-якого розумного висновку про те,
що його незалежність було скомпрометовано).
Принцип незалежності адвоката в його відносинах із судом забезпечується насамперед недержавним характером формування адвокатури як самоврядного інституту, що забезпечує здійснення
захисту, представництва й надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації та діяльності
адвокатури.
Дотримання вищевказаних норм, спрямованих на
забезпечення незалежності адвоката, є необхідною
умовою для здійснення його професійної діяльності. Потреба в дотриманні цього принципу, на думку
С.О. Деханова, полягає в тому, що «незалежність адвокатури потрібна насамперед для підтримки довіри
до правосуддя» [8, c. 37].
У такому разі слід погодитися з твердженням відомого іспанського адвоката, екс-президента Ради
Колегій адвокатів та Юридичних товариств Європейського Співтовариства Р. Муллерата, який зазна-

чає: «Адвокати повинні показати, що дотримання
норм професійної етики й дотримання принципу незалежності – це не просто спосіб збереження корпоративних привілеїв, а й спосіб забезпечення реального захисту прав клієнта, вільного суспільства та
верховенства закону» [9].
Якщо проаналізувати норми нових Правил адвокатської етики (ст. 44) та попередніх (ст. 54), то слід
погодитися з П.С. Матвєєвим, який зазначає, що зі
ст. 44 чинних Правил адвокатської етики виключено
положення, яке було в попередніх Правилах адвокатської етики, щодо того, що адвокат не повинен приймати доручення на ведення в суді справи клієнта,
направленого до нього суддею, який братиме участь
у судовому розгляді цієї справи.
Не зрозуміло, з яких позицій виходив законодавець, не включивши цю норму до чинних Правил
адвокатської етики, оскільки вона чітко забороняла
адвокатам виконувати функції посередників між суддею та клієнтом. Слід зауважити також, що подібна
норма є в законодавстві інших країн. Так, Т.В. Варфоломеєва зазначає: «У Республіці Узбекистан, наприклад, діє норма, яка забороняє залучати клієнтів
будь-якими недостойними способами, до яких віднесено використання особистих і службових зв’язків із
працівниками правоохоронних органів для отримання клієнтів, пропонування клієнту своєї допомоги
замість обраного ним адвоката, обіцянка клієнту досягнення позитивного рішення в справі тощо. Аналогічні заборони, а також неприпустимість користуватися послугами посередників передбачаються
в Правилах професійної етики адвоката Республіки
Білорусь» [10, c. 8].
Досліджуючи питання про принцип домінантності
інтересів клієнта у відносинах адвоката із судом, маємо навести думку Н.М. Таваркіладзе, яка зазначає:
«Оскільки не всі інтереси клієнта (підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного) опосередковані законом
та закріплені в його суб’єктивних правах, виникає питання: принцип домінування поширюється на всі інтереси клієнта чи лише на законні?» [11, c. 10].
Здійснюючи свою професійну діяльність, адвокат
повинен зважати на те, що, доки істину не встановлено й не закріплено в судовому рішенні чи вироку,
неможливо визначити, чи є правомірним інтерес підзахисного. До моменту постановлення рішення адвокат зобов’язаний керуватися презумпцією законності інтересів підзахисного [12, c. 54]. Заслуговує
на увагу також позиція Ю.І. Стетоцького, який зазначає: «Прагнення обвинуваченого захищатися від
обвинувачення (його матеріальний інтерес) завжди є
законним; незаконними можуть бути ті чи інші способи захисту» [13, c. 249].
Отже, що дотримуючись принципу домінантності інтересів клієнта у відносинах адвоката із судом,
адвокат повинен враховувати, що інтереси клієнта
знаходяться поза його контролем; тоді як способи
захисту, які повинні використовуватися адвокатом
для досягнення сприятливого для клієнта результату,
обираються ним самим, а тому апріорі повинні бути
законними.
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Принципами, яких неухильно має дотримуватися
адвокат під час здійснення своєї професійної діяльності, є також принципи чесності й порядності. Відповідно до ст. 45 Правил адвокатської етики адвокат
не повинен повідомляти сторонам та іншим учасникам судового провадження свідомо неправдиву
інформацію щодо фактичних обставин справи, суті
закону, обсягу прав та обов’язків сторін або іншим
чином намагатися схилити їх до зміни їх позиції,
свідчень, здійснення інших дій, у яких зацікавлений
його клієнт. Крім того, адвокат має уникати позапроцесуального спілкування по суті справи, що є предметом судового розгляду, з учасниками провадження,
які не є його клієнтами, та повинен здійснювати таке
лише у формах і з метою, що не суперечать чинному
законодавству й Правилам, до того ж лише у випадках, коли це є необхідним для належного виконання
доручення. Виконуючи свої професійні обов’язки,
адвокат також має поважати процесуальні права адвоката, який представляє іншу сторону, і не вдаватися до дій, що грубо порушують такі права, а також не
повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане
затягування судового розгляду справи.
Чесність і порядність у діяльності адвоката разом
із професійною незалежністю є необхідними умовами, які забезпечать належний рівень довіри клієнта
до адвоката. Для розкриття питання про дотримання
адвокатом принципів чесності й порядності під час
здійснення професійної діяльності в суді необхідним
є аналіз таких рис, як чесність і порядність. Заслуговує на увагу така думка О.В. Бауліна: «Чесність – це
риса, яка від самого початку має на увазі принциповість, вірність своїм обов’язкам, дотримання прав
інших людей. <…> Порядність – моральна якість
людини. Порядна людина завжди дотримується своїх обіцянок і не завдає умисної шкоди оточуючим.
Порядність адвоката полягає в тому, щоб не вдаватися до омани, погроз, шантажу, підкупу, використання скрутних матеріальних чи особистісних обставин
інших осіб або інших протизаконних заходів для
досягнення своїх професійних чи особистих цілей;
поважати права, законні інтереси, честь, гідність,

репутацію й почуття осіб, з якими він спілкується в
різних відносинах» [14, c. 50].
Слід відмітити, що необхідність існування такої
риси, як чесність, у професійній етиці адвоката передбачалася ще в Правилах адвокатської професії
у Франції, першу редакцію яких було розроблено
М. Молло ще в 1842 р. Так, у п. 2 Глави 1 «Загальні
обов’язки адвоката» зазначено: «Якщо в складі вся
людина, то в чесності весь адвокат. Можна навіть
стверджувати, що в ній полягають усі якості, необхідні адвокату; призначення його – переконувати, а
переконати може лише чесна людина» [15, c. 2]. У
п. 93 Глави 2 «Обов’язки адвоката до клієнта» проголошується: «Чесність адвоката є чимось до того
безсумнівним, що документи йому довіряються без
будь-якої розписки; передача або повернення їх здійснюються також без зворотної розписки клієнта, помічника, повіреного або писаря. Заява про передачу
приймається також на слово, без присяги; це один із
найдавніших і найповажніших звичаїв стану» [15, c.
55–56]. Не оминули таку рису й Канони професійної
етики США 1908 р.: у каноні 22 «Відвертість і чесність» відмічено, що «поведінка адвоката в Суді та з
іншими адвокатами повинна характеризуватися відвертістю й чесністю» [16].
Висновки. Таким чином, український законодавець закріплює низку принципів, яких повинен дотримуватися адвокат у своїх відносинах із судом та
іншими учасниками судового провадження, а саме:
принцип законності, принцип незалежності адвоката
й домінантності інтересів клієнта у відносинах адвоката із судом, принцип чесності й порядності під час
здійснення професійної діяльності в суді. Розкриття
сутності вказаних принципів відбувається переважно шляхом зазначення кола діянь, які забороняється
вчиняти адвокату в його взаємовідносинах із судом.
А це, на нашу думку, дає змогу чіткіше зрозуміти, які
саме діяння адвоката під час судового провадження
можуть кваліфікуватися судом як порушення адвокатом правил адвокатської етики, що в подальшому
може мати наслідком застосування до нього заходів
дисциплінарного впливу.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ВИТОКИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
HISTORICAL AND LEGAL SOURCES THE PROSECUTOR’S ACTIVITY
IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS IN COURT IN UKRAINIAN TERRITORIES
Твердохліб М.Г.,
заступник начальника управління нагляду
за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими органами,
які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією,
та процесуального керівництва Генеральної прокуратури України
У статті досліджено вітчизняні історико-правові витоки участі прокурора у кримінальному провадженні в
суді. Встановлено, що зародження функцій прокуратури у кримінальному провадженні в суді на теренах України
пов’язано з виникненням посади інстигатора у другій половині XIV ст., коли більшість українських земель перебувала під владою сусідніх держав – Литви та Польщі. Ця посада з’явилась у зв’язку із зростанням ваги публічного
елементу у кримінальному судочинстві та зберігалася у подальших століттях з розвитком козацтва. Участь у судовому розгляді, правове становище інстигаторів на українських землях передбачалося нормами писаного права
(Конституцією та сеймовими законами Речі Посполитої).
Ключові слова: інстигатор, прокурор, функції прокуратури, кримінальне судочинство, державне обвинувачення.
В статье исследовано отечественные историко-правовые истоки участия прокурора в уголовном производстве в
суде. Установлено, что зарождение функций прокуратуры в уголовном производстве в суде на территории Украины
связано с возникновением должности инстигатора во второй половине XIV в., когда большинство украинских земель были под властью соседних государств – Литвы и Польши. Эта должность появилась в связи с ростом веса
публичного элемента в уголовном судопроизводстве и сохранялась в последующих веках с развитием казачества.
Участие в судебном разбирательстве, правовое положение инстигатора на украинских землях регулировалось
нормами писаного права (Конституцией и сеймовыми законами Речи Посполитой).
Ключевые слова: инстигатор, прокурор, функции прокуратуры, уголовное судопроизводство, государственное
обвинение.
In the article was studied the national historical and legal sources of the prosecutor’s activity in the criminal proceeding
in court. In the research was found that the origin prosecutor’s office functions in criminal proceeding in court in Ukraine
appeared in the second half XIV century, when most of Ukrainian territories was under the rule preceded by neighboring
states − Lithuania and Poland and related with instigator’s post. This post appeared due to the increasing weight of public
element in criminal proceeding and continued in the following centuries in the development of the Cossacks. Participation
in the proceeding, the legal status of instigator in Ukrainian lands expected the norms of written law (the Constitution and
laws of the Sejm of the Rzeczpospolita).
Key words: instigator, prosecutor, prosecutor’s office functions, criminal justice, public prosecution.

Постановка проблеми. Глибоке аналітичне
осмислення історико-правової спадщини держави
дає можливість по-новому, зі знанням справи оцінити тенденції розвитку вітчизняних державно-правових інститутів, а також уникнути «сліпого копіювання правових інститутів інших країн, без урахування
власних надбань» [1, с. 3].

Як слушно наголошується у науковій літературі,
вивчення історії створення, формування будь-якого
державного органу допомагає краще зрозуміти, поперше, історичне призначення цього органу, його
місце в системі інших державних органів, по-друге,
історичну необхідність виконання функцій, покладених на цей орган, по-третє, вивчаючи історію того чи
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іншого державного органу, ми зможемо в сучасних
умовах вжити заходів законодавчого та організаційного характеру, спрямованих на підвищення ефективності діяльності цього органу [2, с. 9–10].
Зважаючи на зазначене, у сучасних умовах реформування інституту прокуратури в Україні та гарячих дискусій, що тривають з цього приводу, особливої актуальності набуває вивчення історії цього
інституту, зародження його функцій, зокрема у частині участі в кримінальному провадженні в суді.
Саме дослідження вітчизняних історико-правових витоків участі прокурора у кримінальних провадженнях у суді поставлено за мету статті.
Стан дослідження. Донедавна було загальновизнано, що, у цілому, становлення та розвиток прокуратури в Україні безпосередньо пов’язані з виникненням
у 1722 р. прокуратури в Російській імперії. Водночас
результати останніх досліджень вітчизняних науковців частково спростовують зазначене положення й
свідчать, що історико-правових витоків інституту
прокуратури України слід шукати в другій половині
XIV ст., коли більшість українських земель перебувала під владою сусідніх держав – Литви та Польщі.
Так, В.П. Лакизюк і О.Р. Михайленко зауважують, що найбільш точні відомості про зародження
прокуратури на території України можна знайти в
книзі польського дослідника В. Свербигуза «Старосвітське панство», виданій у 1999 р. [3, с. 37–43].
До вказаного джерела апелює у своєму дисертаційному дослідженні й В.І. Малюга, стверджуючи,
що посада прокурора на території нашої держави
була запроваджена набагато раніше, ще за часів Козацької доби, у 1579 р. [4, с. 19].
Ідеться про те, що у 1578 р. на Сеймі Речі Посполитої створено особливий для України трибунал
– Луцький. Це був вищий суд для України. Його дія
поширювалася на Київське, Волинське та Брацлавське воєводства, офіційною мовою стала українська.
Чергового 1579 р. у м. Батурин було створено Український трибунал у вигляді міністерства. Змістовно
дослідити характер його діяльності неможливо, бо
актові документи були знищені ще за часів Хмельниччини. На момент утворення, тобто у 1579 р.,
Український трибунал складався із семи департаментів1. Важливим є те, що на початку діяльності
трибуналу його депутати щорічно обирали так званого інстигатора (прокурора) [5, с. 17].
У свою чергу результати дослідження, проведеного О.В. Сокольською, дають підстави стверджувати, що десятьма роками раніше, після 1569 р., коли
вищі судові установи Польщі стали апеляційними
інстанціями для судів українських воєводств, у матеріалах судових справ мешканців вказаних земель
вже фігурували інстигатори [1, с. 108]. Тобто з високою долею ймовірності можна стверджувати, що
посада інстигатора на українських землях за часів

Литовсько-польської доби з’явилась дещо раніше.
Загалом, у Польщі вказана посада була введена у
1557 р., а у Великому князівстві Литовському вперше згадується у 1565 р. [6].
Саме із запровадженням інституту «інстигаторства» на українських землях дослідники пов’язують
витоки вітчизняної прокуратури. Проте слід вказати
на малодослідженність цього інституту передусім
через брак історичних джерел, які б дали змогу повною мірою його вивчити та проаналізувати.
У сучасній юридичній літературі інститут інстигаторства згадується в наукових працях Л.Р. Грицаєнка [7], В.М. Кравчука [8, с. 98], В.П. Лакизюка [3],
В.І. Малюги [4, с. 19], Г.А. Мамедова [9, с. 81–82],
О.Р. Михайленка [10, с. 25], Н.С. Наулік [11], В.В.
Сухоноса [12] та ін.
За даними дослідників [7; 13, с. 33] одним із перших, хто досліджував міський устрій на українських
землях, судочинство, а особливо виокремив роль і
повноваження інстигатора (прокурора) у зазначений період, був російський історик М.Ф. Владимирський-Буданов. Результатом цих досліджень стала
монографія «Немецкое право в Польше и Литве»
[14]. Для висвітлення означеної проблематики цінною є також праця польського історика Ю. Макаревича «Інстигатор у праві польськім» (1994 р.) [15], у
якій подаються одні з найточніших відомостей про
зародження прокуратури на українських землях.
Більш ґрунтовно у вітчизняній науці інститут
інстигаторства проаналізовано в історико-правових
працях Р.В. Савуляка [13; 16] та О.В. Сокольської [1].
Виклад основного матеріалу. Перш ніж розглянути результати досліджень цих науковців, доцільно коротко охарактеризувати судочинство на
українських землях у період, коли українські землі
переживали цикл політичних, економічних, правових та соціальних трансформацій, спричинених їх
приєднанням до Литовської держави, а пізніше – до
Корони Польської, та утворенням, відповідно, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
Польської (XVI – початок XVII ст.).
Так, судовому процесу українських земель XVI
– початку XVII ст., у цілому, були властиві: змагальність, приватно-позовний характер, що обмежувався в
справах про тяжкі злочини, спільне, в загальних рисах,
провадження в суді різних категорій справ, станова нерівність, що проявлялась у неоднаковому обсязі процесуальних прав різних соціальних груп та існуванні
станових судів, формалізм, дуалізм процесів – співіснування загального і звичаєвого процесу [1, с. 125].
Поява урядової посади інстигатора – обвинувача – була пов’язана із зростанням ваги публічного
елементу в справах про тяжкі злочини у коронному
праві 1565 р. [1, с. 108].
Сама ж назва «інстигатор» (instigator) походить від
лат. «instigare», що означає «спонукати, підбурювати».

1-й – з них означав верховний уряд і звався Генеральною канцелярією з верхньою апеляцією, звідки виходили гетьманські універсали і всі накази; 2-й – Генеральний міський суд; 3-й – Генеральний земський суд; 4-й – Комісаріат з ревізії підкоморських справ, до складу якого входила
Дирекція над громадськими будовами, шляхами і переправами; 5-й – Скарбова канцелярія, яка відала національними прибутками і видатками;
6-й – Військовий регімент – міністерство з управління реєстровим козацтвом й іншими українськими військами; 7-й – Ревізійний комітет над
скарбовими і військовими рахунками з фіскальством над чинами і адвокатами [5, с. 17].
1

157

Серія ПРАВО. Випуск 32. Том 3

♦

Латинський вираз «pars instigans» слугував у правових
джерелах для окреслення позивача в процесі (зауважимо, що в досліджуваний період позовний порядок був
основним у порушенні й розгляді не тільки цивільних,
а й кримінальних справ).
Якщо інстигатор виступав позивачем, який представляв державний інтерес, тоді він отримував відповідний додаток для того, щоб його відрізнити від
звичайного pars instigans. Надалі для скорочення було
відкинуто цей характерний додаток, а інстигатором почали називати особу, яка виступала у публічному процесі [16, с. 52].
Участь у судовому розгляді, правове становище
інстигаторів на українських землях передбачалося
нормами писаного права (Конституцією та сеймовими законами Речі Посполитої), що були, як правило,
рецепцією іноземних правових норм. Діяльність їх зосереджувалася в площині повітового шляхетського судочинства [1, с. 193].
Компетенція публічних функціонерів, які носили
назву інстигатора, була досить значною, переважно
пов’язаною з наглядом за дотриманням законів у судових інстанціях2. Власне інстигаторськими справами
вважалися цивільні справи, що стосувалися державних
чи королівських інтересів (королівських маєтностей,
кварти – податку з них, мита, кадуків – привілеїв на
отримання конфіскованих маєтностей і майна та ін.)
[17].
Між тим, до повноважень інстигатора відносилась і
участь, у якості сторони, у кримінальних справах (провадженнях), де об’єктом замаху була держава. Інстигатор був також обвинувачем у злочинах про вбивства,
які ще називали «головна зрада», а також про порушення спокою та недоторканності судів, сеймів, офіційних
осіб чи королівських послів, фальшування монет, викрадення й зґвалтування жінки і, крім того, низки військових злочинів таких, наприклад, як дезертирство,
зрада тощо. Інстигатор у Речі Посполитій звертався
до суду з обвинувальною скаргою й у випадках, коли
потерпілі з боязні помсти відмовлялися підтримувати
обвинувачення у суді, зокрема у кримінальних справах
про грабежі, розбої та крадіжки. Крім того, інстигатор
як обвинувач в суді подавав «пропозиції» щодо покарання [16].
На підставі зазначеного вище можна говорити, що
в ті часи інстигатор був важливою фігурою в службовій ієрархії судочинства. Проте єдиної організації
управління інстигаторів як органу державної влади за
часів Литовсько-польської доби не було. Інстигаторів
призначали при різних судах і вони були взаємно незалежними. Натомість вони залежали від того, хто їх
призначив, а отже, міський інстигатор – від старости,
трибунальський – від маршалка, який його призначив,
землевласницький – від суддів тощо.
Останнє підтверджується, зокрема, в положеннях
ст. VII Конституції 1792 р., відповідно до якої кожен
землевласницький суд повинен був мати інстигатора
(він призначався самим судом на підставі голосування

його членів). До його обов’язку входило «діяти від імені і за наказом суду в справах безпеки суду і в справах
кримінальних, хоч би обвинувача не було, і то все доповнювати, що йому той суд в обов’язок запише». Також
фактичну залежність інстигатора від суду красномовно
підкреслює й текст його присяги: «Судові у всіх наказах по відношенню до мене слухатись буду, також накази і резолюції судові доповню і втілю» [13, с. 41].
Посади інстигаторів були ліквідовані на землях
Правобережної України Катериною ІІ наприкінці ХVII
ст. у зв’язку з поширенням на її територію російського
судоустрою, проте вони відіграли значну роль у становленні та розвитку інституту прокуратури у дореформений період.
Між тим, на окремих територіях України посада
прокурора (інстигатора) зберіглася ще протягом ХVІІ–
ХVІІІ століть. Про це свідчать результати дослідження
В. Свербигуза, згідно з якими в Українському трибуналі в цей час разом із гетьманом, патроном, генеральним
писарем, генерал-возним, генеральними суддями та
іншими вищими чинами засідав і прокурор [5, с. 57].
Діяльність Українського трибуналу і, зокрема, прокурорів була тісно пов’язана з іменами кошових отаманів, гетьманів українського козацтва Івана Підкови,
Северина Наливайка, Самійла Кішки, Петра Сагайдачного, Михайла Дорошенка, Григорія Чорного та ін. [10,
с. 25].
Як зауважують дослідники, не випадково посада
інстигатора з’явилась і в Запорізькій Січі. Це було
пов’язано зі збільшенням кількості козаків і, відповідно, обов’язків кошового отамана, зростанням числа
злочинів і правопорушень. Окрім виконання функції обвинувачення в суді, інстигатор також охороняв
ті звичаї й одвічні порядки, на яких базувався весь
устрій козацького життя. Він попередньо розглядав
усі справи, котрі опісля в разі необхідності передавалися на розгляд Січової ради чи безпосередньо кошового отамана, консультував та давав поради сторонам.
Виконуючи свої основні функції, зазвичай заступав
кошового отамана «як наказний отаман», був членом
Старшинської Ради та виконавцем доручень кошового отамана чи Січової ради. Подібно до староукраїнського віча Рада була одночасно і найвищою інстанцією, й останньою апеляційною інстанцією для всіх
важливих справ, а тому він брав участь в її засіданнях
[18, с. 26].
Висновки. Таким чином, прокуратура України бере
своє літочислення не з періоду царювання Петра І, як
часто стверджується в офіційній і науковій літературі,
а набагато раніше.
Зародження функцій прокуратури у кримінальному
провадженні в суді на теренах України пов’язано з виникненням посади інстигатора у другій половині XIV
ст., коли більшість українських земель перебувала під
владою сусідніх держав – Литви та Польщі. Ця посада
з’явилась у зв’язку із зростанням ваги публічного елементу у кримінальному судочинстві та зберігалася у
подальшихх століттях з розвитком козацтва.

Законодавство того часу розвивалося дуже повільно, мало ретроспективний характер і не мало можливості охопити всі пріоритетні напрями
діяльності інстигаторів, які стали головними дійовими особами у забезпеченні законності охоронцями правомірності судових дій і правосуддя
в цілому. Більш докладно про обсяг повноважень інстигаторів дивіться у праці Р.В. Савуляка [13].
2
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОКУРОРА
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА
INDEPENDENCE OF PROSECUTOR
IN THE IMPLEMENTATION OF PROCEDURAL MANUAL
Шпак О.О.,
здобувач Національної академії прокуратури України,
начальник відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ
при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів
у кримінальному провадженні прокуратури Хмельницької області
Стаття присвячена визначенню поняття та сутності незалежності прокурора при здійсненні ним процесуального
керівництва досудовим розслідуванням. Проаналізовано погляди вчених на поняття незалежності прокурора та її
окремих складових. Автор доходить висновку, що незалежність прокурора в межах дії кримінальних процесуальних
норм можливо умовно поділити на зовнішню та внутрішню.
Ключові слова: прокурор, процесуальний керівник, досудове розслідування, кримінальне провадження, незалежність.
Статья посвящена определению понятия и сущности независимости прокурора при осуществлении им процессуального руководства досудебным расследованием. Проанализированы взгляды ученых на понятие независимости прокурора и ее отдельных составляющих. Автор приходит к выводу, что независимость прокурора в пределах действия уголовных процессуальных норм можно условно разделить на внешнюю и внутреннюю.
Ключевые слова: прокурор, процессуальный руководитель, досудебное расследование, уголовное производство, независимость.
The article is devoted to the definition and scope of the independence of the prosecutor in the exercise of procedural
manuals pre-trial investigation. The views of scientists on the concept of «independence of the prosecutor» and its individual
components. The author concludes that the independence of the prosecutor in the limits of the criminal procedural rules
can be divided into external and internal.
Key words: attorney, head of procedure, pre-trial investigation, criminal proceedings and independence.
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Постановка проблеми. Відповідно до ст. 36
Кримінального процесуального кодексу України від
13 квітня 2012 року № 4651-VI (далі – КПК України) прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй
процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що
не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації,
службові й інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги і процесуальні рішення прокурора
(ч. 1) [1].
Однією з основних передумов належного здійснення процесуального керівництва прокурором є
його незалежність під час виконання своїх професійних обов’язків. Проте законодавець не визначає,
що саме слід розуміти під незалежністю процесуального керівника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, що процесуальна діяльність прокурора неодноразово була предметом наукових досліджень Ю.
Грошевого, В. Долежана, Ю. Дьоміна, І. Марочкіна,
В. Маляренка, Г. Середи, В. Сухоноса та інших науковців.
Водночас питання незалежності прокурора – процесуального керівника ґрунтовно у вітчизняній юридичній літературі не досліджувалося.
Метою представленого дослідження є визначення поняття та сутності незалежності прокурора при
здійснені ним процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
Виклад основного матеріалу. У Керівних принципах ООН щодо ролі обвинувачів визначено, що
при виконанні своїх обов’язків обвинувачі: виконують покладені на них функції неупереджено й
уникають будь-якої дискримінації на основі політичних переконань, соціального походження, раси,
культури, статі або будь-якої іншої дискримінації;
захищають державні інтереси, діють об’єктивно,
належним чином враховують положення підозрюваного та жертви і звертають увагу на всі обставини,
що стосуються справи, незалежно від того, вигідні
чи невигідні вони для підозрюваного (п. п. «a», «b»
п. 13) [2].
Відповідно до п. 4 Рекомендації Rec (2000)19
Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
щодо ролі прокуратури в системі кримінального
правосуддя від 6 жовтня 2000 року держава повинна
вживати дієвих заходів, що гарантують прокурорам
можливість виконання своїх фахових обов’язків за
відповідних правових і організаційних умов, а також
відповідні умови, тобто бюджетні кошти, що перебувають у їхньому розпорядженні. Ці умови необхідно встановити з допомогою тісного співробітництва
між представниками прокуратур [3].
Крім того, держава повинна вжити відповідних
заходів, щоб прокурори в змозі були виконувати свої
професійні обов’язки і повноваження без неправомірного втручання або незаконного притягнення до
цивільної, кримінальної чи іншої відповідальності.
Проте прокуратура повинна періодично звітувати

перед громадськістю про свою діяльність у цілому
і про шляхи, за допомогою яких втілювалися ці пріоритети зокрема (п. 11 Рекомендації Rec (2000)19).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII діяльність прокуратури ґрунтується на засадах незалежності прокурорів, що передбачає існування
гарантій від незаконного політичного, матеріального
чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним
рішень при виконанні службових обов’язків [4].
Директорат з прав людини Ради Європи у своїх
коментарях до цитованого закону зауважив: «Закон
встановлює набір організаційних, процедурних та
інших інструментів, призначених для забезпечення
принципу незалежності окремих прокурорів і прокуратури в цілому, хоча й залишає деякі можливості
для їх подальшого зміцнення і вдосконалення. До
них належать більш згуртовані та значущі органи
самоврядування, чітке окреслення управлінських
та організаційних повноважень Генерального прокурора України і керівників органів прокуратури,
відмежування цих повноважень від процесуальних
повноважень і засобів законного здійснення процесуальних ієрархічних прерогатив, а також покращена структура, яка підтримує внутрішню (індивідуальну) незалежність прокурорів» [5].
Зауважимо, що відповідно до п. 2.1 наказу Генерального прокурора України «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України»
від 26 грудня 2011 року № 1 прокурори усіх рівнів
зобов’язані: принципово реагувати на будь-які посягання на незалежність прокуратури у здійсненні
повноважень; протидіяти втручанню органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових осіб, громадських об’єднань та організацій у діяльність прокурорів; запобігати впливу на
працівників прокуратури з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків або домогтися
прийняття неправомірного рішення. Про такі факти
вони невідкладно мають інформувати прокурорів
вищого рівня, а в передбачених законом випадках
вирішувати питання про притягнення винних осіб
до встановленої законом відповідальності.
Згідно з п. 2.2 вказаного наказу прокурори всіх
рівнів не повинні допускати обмеження процесуальної самостійності прокурорсько-слідчих працівників. Вказівки з питань слідчої, наглядової діяльності
та участі прокурорів у судах вони мають надавати
підпорядкованим працівникам виключно у письмовій формі [6].
Необхідно зазначити, що відповідно до п. 15 ч. 2
ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за
додержанням законів під час проведення досудового
розслідування у формі процесуального керівництва
досудовим розслідуванням, уповноважений підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення
у порядку, встановленому КПК України.
Зважаючи на наведену норму, можна зробити висновок про те, що момент закінчення процесуально-
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го керівництва досудовим розслідуванням і початок
підтримання прокурором державного обвинувачення є досить нечітким.
Враховуючи це, вважаємо, що окремі погляди
вчених на незалежність прокурора – державного обвинувача будуть актуальними й щодо незалежності прокурора – процесуального керівника. У цьому
контексті доцільно зауважимо, що механізм реалізації завдань, покладених на кримінальне судочинство,
характеризується відповідними зв’язками між його
учасниками, одним із яких є державний обвинувач.
Зміст його процесуальної діяльності слід розглядати крізь призму взаємозв’язків з іншими учасниками
кримінального процесу шляхом розкриття сутності
принципових засад судочинства, а саме: законності
його здійснення, рівності учасників, змагальності,
диспозитивності, публічності та незалежності [7, с.
38–39].
Слушною вбачається точка зору Ю. Грошевого та
І. Марочкіна про те, що діяльність державного обвинувача в суді можна вважати ефективною лише
тоді, коли він працюватиме в умовах справжньої незалежності. Для цього держава повинна вживати відповідних заходів, щоб правовий статус, компетенція
та процесуальна роль прокурорів були встановлені
законом таким чином, аби не виникало сумнівів стосовно неупередженості судового розгляду справи [8].
Г. Середа робить висновок про те, що, зокрема,
зміст процесуальної незалежності державного обвинувача формують такі наведені нижче положення,
які необхідно закріпити як окрему кримінальну процесуальну норму в новому КПК України:
1) ніхто не вправі примушувати державного обвинувача займати у справі позицію, яка суперечить
закону, його професійній правосвідомості й особистому переконанню;
2) самостійно визначати власну позицію у кримінальній справі, тактику і стратегію підтримання
державного обвинувачення в ході судового розгляду,
керуючись при цьому вимогами закону і своїм внутрішнім переконанням;
3) самостійно формулювати і викладати суду
свою думку як з питань, що виникають у ході судового розгляду, так і тих, що підлягають вирішенню
при постановленні вироку;
4) самостійно визначати обсяг обвинувачення,
яке слід підтримувати перед судом, ґрунтуючись на
особистому переконанні і безпосередньому дослідженні доказів у ході судового слідства;
5) самостійно приймати рішення щодо зміни обсягу пред’явленого обвинувачення у встановленому
законом порядку;
6) самостійно приймати рішення про відмову від
обвинувачення, склавши про це відповідну постанову;
7) самостійно приймати рішення про внесення
апеляції або касаційного подання на незаконне або
необґрунтоване судове рішення у справі, в судовому
розгляді якої він особисто брав участь [7, с. 40–41].
Ю. Полянський і В. Долежан зазначають, що
на практиці повноваження прокурора тієї чи іншої
прокуратури щодо нагляду за додержанням законів

у досудовому кримінальному провадженні певною
мірою поширюються на керівників прокуратур та
їх заступників і на прокурорів вищого рівня (ч. 6 ст.
36 КПК України). Стосовно вказаного положення
Венеціанська комісія на стадії обговорення проекту
чинного КПК України висловила зауваження, проте
воно не було враховано, хоча при реалізації зазначеного положення процесуального закону можливі
ускладнення, зокрема у випадках, коли, наприклад,
слідчий суддя відмовляє у задоволенні скарги на
рішення прокурора, а прокурор вищого рівня, незважаючи на це, скасовує його. Науковці вважають,
що замість скасування рішення підпорядкованого
прокурора вищого рівня, поважаючи процесуальну
самостійність підлеглого прокурора, він мав би в подібних ситуаціях внести йому пропозицію самому
переглянути рішення, яке вважає помилковим [9, с.
56–57].
Цікаво зауважити, що, наприклад, слідчий при
здійсненні досудового розслідування є незалежним
лише від учасників процесу (потерпілих, підозрюваних, їх представників, свідків, цивільних позивачів,
відповідачів та ін.). У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України взагалі не використовується термін «процесуальна незалежність»
стосовно слідчих чи керівників органів досудового
розслідування [10, с. 95].
У законодавстві аналогічно відсутнє визначення
незалежності прокурора – процесуального керівника.
Отже, чіткого визначення у КПК України потребують поняття «незалежність процесуального керівника», форми втручання прокурора вищого рівня у
процесуальне керівництво, а також підстави та межі
такого втручання.
Окремо слід звернути увагу на можливість посягання на незалежність процесуального керівника
шляхом можливості застосування до нього дисциплінарних стягнень.
Так, науковці справедливо вказують, що дуже
важливо чітко визначити міру відповідальності, в
даному разі – реальну можливість процесуального
керівника відповідати за свої рішення і дії, а також
стан законності у сфері розслідування за конкретним
провадженням і, загалом, виконання у повному обсязі цих обов’язків. Їхнє невиконання чи неналежне
виконання може бути підставою для настання так
званої ретроспективної відповідальності у вигляді передбачених законом юридичних санкцій. Підставою для юридичної відповідальності прокурора
– процесуального керівника є винесення ним незаконних і необґрунтованих процесуальних рішень,
вчинення незаконних дій, конкретні прояви бездіяльності, нереагування і неналежне реагування на
скарги учасників процесу, перевищення владних
повноважень і потурання порушенням закону з боку
осіб, на яких поширюються його процесуальні повноваження [9, с. 55–56].
Однією зі складових процесуального керівництва
прокурором досудовим розслідуванням є його внутрішнє переконання. Так, внутрішнє переконання
прокурора – це психологічний, емоційно-інтелек-
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туальний стан прокурора, який полягає у почутті
впевненості та правильності застосування знань і
методів, у коректності оцінки доказів, правильності
зроблених умовиводів. Гносеологічний аспект внутрішнього переконання прокурора полягає у впевненості щодо правильного використання спеціальних
знань і безпомилковості всього процесу доказування. Логічний аспект розкривається через переконання у правильності логічних операцій в ході розслідування справи. У контексті питання правосвідомості
прокурора можна виділити й процесуальний аспект
внутрішнього переконання – це почуття впевненості, що в процесі збирання, оцінки та фіксації доказів
не було порушено норми, встановлені кримінальнопроцесуальним законом [11, с. 138].
Отже, під час здійснення процесуального керівництва прокурору слід виконувати свої професійні
обов’язки, керуючись винятково вимогами закону та
внутрішнім переконанням.
Висновки. Під незалежністю прокурора – процесуального керівника пропонуємо розуміти визначе-

ну нормами кримінального процесуального законодавства, Закону України «Про прокуратуру», одну з
ключових засад діяльності прокурора, змістом якої є
гарантування відсутності незаконного політичного,
матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо
прийняття ним рішень при виконанні службових
обов’язків з метою забезпечення ним виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України, а також додержання прав і свобод учасників процесу.
Власне, незалежність прокурора в межах дії
кримінальних процесуальних норм можливо умовно поділити на зовнішню (наприклад, незаконне
втручання органів виконавчої влади районного або
обласного рівня) та внутрішню (наприклад, вплив
прокурора вищого рівня на прийняття рішень прокурором).
У подальшому вважаємо за необхідне на законодавчому рівні визначити форми втручання прокурора вищого рівня у процесуальне керівництво, а також підстави та межі такого втручання.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРИМИРЛИВІ ПРОЦЕДУРИ»
І «ДРУЖНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ» У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
VALUE DEFINITIONS OF “CONCILIATORY PROCEDURES”
AND “FRIENDLY SETTLEMENT” IN INTERNATIONAL LAW
Бурма С.К.,
здобувач кафедри права
Європейського Союзу та порівняльного правознавства
Національного університету «Одеська юридична академія»
Стаття присвячена дослідженню співвідношення понять «примирливі процедури» і «дружнє врегулювання» в
міжнародно-правовій системі. Проаналізовано наукові та законодавчі визначення цих понять. Акцентовано увагу на
розкритті змісту понять «примирливі процедури» і «дружнє врегулювання».
Ключові слова: примирливі процедури, дружнє врегулювання, примирення, урегулювання спорів, мирові угоди.
Статья посвящена исследованию соотношения понятий «примирительные процедуры» и «дружественное урегулирование» в международно-правовой системе. Проанализированы научные и законодательные определения
данных понятий. Акцентировано внимание на раскрытии содержания понятий «примирительные процедуры» и
«дружественное урегулирование».
Ключевые слова: примирительные процедуры, дружественное урегулирование, примирение, урегулирование
споров, мировые соглашения.
The article is devoted to dividing between the definitions and terms “conciliatory procedures” and “friendly settlement”.
Analyzed scientific and legal approaches above mentioned definitions. The author focuses on discovering the meaning of
“conciliatory procedures” and “friendly settlement”.
Key words: conciliatory procedures, friendly settlement, reconciliation, settlement of disputes, settlement agreements.

Актуальність теми. Активізація чинних органів
міжнародного правосуддя, збільшення їх кількості,
розширення й оновлення функцій відбувалось особливо інтенсивно впродовж останніх двадцяти років.
Будучи наслідком якісного стрибка в розвитку міжнародного правосуддя, цей процес каталізував розвиток примирливих процедур як невід’ємної частини міжнародного судового процесу, актуалізувавши
необхідність їх теоретичних досліджень.
Практика врегулювання спорів в органах міжнародного правосуддя з універсальною та регіональною юрисдикцією досить глибокого досліджена у
вітчизняний і зарубіжній науковій літературі. Ось
далеко не повний перелік учених і практиків, праці
яких є фундаментальними в цій сфері: А. Абашидзе,
Т. Анцупова, В. Буткевич, О. Буткевич, Л. Ентін, Р.
Каламкарян, Ф. Ліч, Н. Полянський, П. Рабінович,
А. Смбатян та ін. Окремі аспекти проблеми примирливих процедур в органах міжнародного правосуддя
ставали предметом наукового пошуку А. Абашидзе,
В. Бергера, Д. Давиденка, Х. Келлер, О. Носирєвої,
П. Пушкаря, М. Рожкової.
Метою статті є правовий аналіз співвідношення
понять «примирливі процедури» і «дружнє врегулювання» в міжнародно-правовій системі.
Виклад основного матеріалу. Аналіз міжнародно-правових актів, національного законодавства,

наукової літератури свідчить про те, що єдиного розуміння й уніфікованого використання понять «примирливі процедури», «дружнє врегулювання», «мирова угода», «медіація», «альтернативне вирішення
спорів», «посередництво», «примирення» тощо на
сьогодні не існує. Багато проблем виникає через те,
що ці поняття перекладаються з аутентичних текстів, а тим часом в аналогічні за звучанням терміни
в англійській, російській та українській мовах може
вкладатися різний зміст.
Системність сучасних досліджень засобів урегулювання спорів, альтернативних судовим рішенням,
обмежується питаннями примирливих процедур у
приватноправових спорах, мирової угоди, альтернативного вирішення спорів і медіації зазвичай у межах цивільного й господарського процесів, арбітражу
або вивченням юридичних конфліктів і компромісів
із позиції теорії права.
Безсумнівно, між підходами до примирливих
процедур у приватноправових і публічно-правових
спорах є чимало спільного, проте також зрозуміло,
що примирливі процедури в публічному праві, особливо якщо однією зі сторін виступають не лише
держави, а й суб’єкти приватного права, мають певні особливості, які випливають щонайменше із порушення балансу рівності сторін і власних інтересів
кожної сторони в результаті спору.
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Припускаємо, що підставою такого узагальнення
є те, що в основі будь-якої примирливої процедури
лежать переговори сторін, які традиційно є першим
кроком до врегулювання різних розбіжностей, що
вже виникли між сторонами, як у національному,
так і в міжнародному праві. Способи та механізми
проведення переговорів надають їм особливий порядок, характер, напрям, визначають сторін, формують
критерії для вироблення оптимальних умов примирення.
Спочатку пропонуємо з’ясувати як між собою
узгоджуються терміни «примирливі» і «примирні»
процедури у вітчизняному законодавстві та правовій
доктрині.
На нормативно-правовому рівні закріплення набув лише термін «примирні процедури» в межах
норм трудового і трудового процедурно-процесуального права. Таке закріплення відображено в ст. ст.
13–16, 18, 22 Закону України «Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)» від 03 березня 1998
р. [1], при цьому варто зазначити, що зміст поняття
«примирна процедура» чи »примирні процедури»
законодавець не наводить, маються на увазі лише
згадки по тексту Закону.
У науковому середовищі найбільшого використання серед україномовних текстів набув термін
«примирні процедури». Мовознавці та літературознавці схильні до думки, що слова «примирний» і
«примирливий» мають тотожне значення [2, с. 671],
однак термін «примирливий» набув більшого поширення в атрибутивному використанні примирення.
На нашу думку, найбільш доречним терміном,
що передає сутність процедур примирення, буде
саме термін «примирливі процедури», який ми використовуємо в цій статті, такий термін є не лише
формальним виразником трансформації відповідної
частини мови в прикметник («мир – примирити»),
як у випадку з терміном «примирні процедури», термінологічна одиниця «примирливі» впливає на позначення якісних характеристик самого поняття, що
зумовлено їхнім оцінним словотвірним значенням
(«примирливі – такі, що примирюють сторін»).
У дослідженнях різної тематики правознавці досить часто висувають щоразу різні критерії, характеризуючи примирливі процедури.
Наприклад, А. Коннов уважає, що примирливі
процедури – це «ті форми альтернативного вирішення спорів, які спрямовані на взаємоприйнятне врегулювання і розв’язання спору, який виник на основі
добровільного волевиявлення сторін» [3, с. 56]. Таке
розуміння, на нашу думку, не позбавлене недоліків.
Визначаючи примирливі процедури через поняття
«альтернативне вирішення спорів», автор звужує
розуміння примирливих процедур, запозичаючи поняття з американської правової доктрини, проте це
не зовсім точно відображає сутність примирливих
процедур. У ході примирливої процедури спір не завжди вирішується (шляхом прийняття судового рішення), а іноді лише врегульовується.
Професор М. Рожкова, розглядаючи врегулювання в міжнародному праві, пропонує вважати, що

«врегулювання спору передбачає не винесення рішення, у якому визначається правий і неправий, а досягнення сторонами спору взаємовигідної, компромісної згоди, що задовольняє обидві сторони спору.
Важливим є те, що врегулювання спору може досягатись як безпосередньо самими сторонами шляхом
переговорів, так і за допомогою інших осіб – примирителів (посередників, медіаторів). Отже, примирення сторін – це шлях, що веде до ліквідації спору
шляхом його врегулювання самими сторонами. При
цьому таким шляхом можуть бути ліквідовані не
тільки правовий спір (спір про право) або правова
невизначеність, а й інший конфлікт. Примирення є
процедурою, яка має на меті згладжування й ліквідацію конфліктної ситуації. На відміну від процедури
вирішення спору, мета якої полягає у виявленні правої і неправої сторони й винесенні рішення на підставі норм права, будь-яка примирлива процедура
націлена на усунення суперечностей між сторонами,
зближення позицій сторін і досягнення взаємоприйнятного виходу з ситуації, що склалася (часто зовсім
без оцінювання позицій сторін), збереження або відновлення конструктивних відносин між сторонами,
що сперечаються» [4, с. 172]. Такий підхід з очевидністю дає змогу говорити про «широке» розуміння
М. Рожковою самих лише термінів «урегулювання»
та «примирення».
Намагаючись дати визначення примирливим
процедурам, фахівець із альтернативного вирішення
спорів і питань примирення Д. Давиденко вказує на
таке: 1) примирливі процедури не завжди є альтернативою судовому розгляду, оскільки вони не замінюють, а лише доповнюють його; 2) ці процедури
можуть використовуватись у межах судової системи,
крім того, можуть взагалі застосовуватись за відсутності намірів сторін почати судовий розгляд; 3) вони
спрямовані, як правило, не на вирішення спорів, а на
їх урегулювання; 4) різні види третейського розгляду, які можуть тлумачитись як застосування примирливої процедури, такою процедурою не є, оскільки
третейський розгляд за своєю метою має характер
змагальної, а не примирливої процедури, хоча примирення в його ході може бути досягнуто [5, с. 2].
Поняття «процедура», відповідно до Словника
української мови, означає «офіційно встановлений
чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або
оформлення чого-небудь».
Ми дотримуємось тієї точки зору, що дружнє врегулювання є складовою більш загального поняття
«примирлива процедура», яке, крім цього виду цієї
процедури, містить й інші. Залежно від судової інституції, яка покликана вирішувати той чи інший
спір, або інших обставин спору, сторонам доступний
конкретний вид примирливої процедури.
Важливо розуміти, що, хоча логіка законодавця
або науковця, який ототожнює конкретний вид примирливої процедури з терміном і поняттям «примирлива процедура», нам зрозуміла, виходячи із
процесуально-правової природи цього явища, таке
використання в доктрині чи в законодавстві не є коректним.
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Варто розрізняти примирення сторін як юридичний факт досягнення згоди між ними і як один із
видів примирливих процедур, тобто безпосередньо
reconciliatio. Під примиренням як юридичним фактом потрібно розуміти припинення спору на узгоджених сторонами умовах, юридично закріплене в
угоді або декларації між ними або в будь-якому іншому правовому інструменті. Характерною рисою
примирливої процедури є пошук взаємоприйнятних
варіантів урегулювання спору відповідно до інтересів сторін, у тому числі фінансових. Незважаючи
на те що в примирливих процедурах можуть брати
участь примирителі або інші нейтральні треті особи,
рішення про те, чи припиняти спір і на яких умовах,
приймають виключно самі сторони.
Отже, у визначенні «примирливої процедури», на
нашу думку, необхідно чітко вказати на те, що сторони незалежно й самостійно врегульовують власні
спори.
Порівнюючи поняття «примирливі процедури»
і «дружнє врегулювання», використаємо як приклад інститут дружнього врегулювання, наявний у
практиці Європейському суду з прав людини. Між
тим важливо зазначити, що він має такі самі ознаки (у процедурному сенсі), як і відповідні інститути
в міжамериканській та африканській регіональних
системах судового захисту прав людини.
Щодо поняття «дружнє врегулювання», яке використовується українським законодавцем (у сенсі
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенції)), необхідно відзначити
таке. Суперечність передусім викликає коректність
перекладу тексту Конвенції, офіційного українського перекладу, затвердженого Законом України «Про
ратифікацію Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» [6],
і тією термінологією, якою користуються вітчизняні
та іноземні практики й дослідники.
В офіційному українському перекладі Конвенції
(ст. 39) використовується визначення «дружнє врегулювання», в англійському та французькому аутентичних текстах – “friendly settlement” і “reglement
amiable” (дружнє врегулювання), у російському офіційному перекладі – «мировые соглашения» (мирові
угоди).
Зіставлення термінології змісту ст. 39 в офіційних
перекладах Конвенції в державах-членах Ради Європи дає змогу простежити такий лексико-генетичний
зв’язок між застосованими термінами в різних мовах і мовних групах. У більшості мов держав-членів
Ради Європи й у 4 із 5 робочих мов Ради Європи (англійська, французька, німецька, італійська, російська
– С. Б.) використано термін «дружнє врегулювання»
або «врегулювання». З термінологічного погляду
використання таких термінів виправдано, оскільки
вони підкреслюють процесуальну форму процедури
дружнього врегулювання та правильно передають
зміст автентичного тексту Конвенції.
Як відзначає професор М. Рожкова, у першому
офіційному перекладі російською мовою цей термін

був перекладений як «дружественное урегулирование» (дружнє врегулювання), тоді як у подальшому
офіційному перекладі використовується термін «мировое соглашение» (мирова угода) [7, с. 43–44]. Відповідний варіант російськомовного перекладу розміщено й на офіційному сайті Ради Європи [8].
Такий переклад щонайменше наділяє процедуру
дружнього врегулювання двоїстою природою мирових угод, порушуючи стале співвідношення процедури дружнього врегулювання спору й результату
цієї процедури (угоди про дружнє врегулювання). Як
удало визначає М. Рожкова, «мирова угода, у тому
числі судова мирова угода, може розглядатися як
результат примирливої процедури, але в жодному
разі не ототожнюватися із самою процедурою» [7, с.
43–44].
Очевидно, що мирова угода як уособлення поєднання відносин матеріального та процесуального
права має дещо спільне з угодою про дружнє врегулювання, яка може бути результатом процедури,
передбаченої ст. 39 Конвенції, проте ці поняття не
тотожні й не рівнозначні.
Підтвердженням обґрунтованості цієї позиції
є те, що в тексті ст. 39 Конвенції й тексті Правила
62 (1) Регламенту Європейського суду з прав людини [9] мова йде лише про примирливу процедуру та
умови цієї процедури, а не безпосередньо про угоду,
як можливий результат примирення. Нарешті, зацікавлені сторони взагалі можуть не прийти до жодного результату або угода дружнього врегулювання
може бути визнана Судом неприйнятною в сенсі її
невідповідності умові «дружнього врегулювання
спору на основі поваги до прав людини, як їх визначає Конвенція та Протоколи до неї», відповідно до
ст. 39 (1) Конвенції [10].
Звісно ж, важливо відзначити, що лише англомовний і франкомовний тексти Конвенції є автентичними. Інші, навіть ратифіковані державами-членами Ради Європи тексти, не є офіційними текстами
Конвенції, а є лише офіційними перекладами.
Конвенція як особливий тип юридичного тексту,
на справедливу думку І. Іванової, «під час перекладу
викликає низку проблем» [11, с. 57]. Тому не завжди
текст перекладу термінології Конвенції українською
або російською мовою відповідатиме семантичному
змісту автентичного англомовного і франкомовного
текстів.
При цьому важко не погодитись із тим, що використання в офіційних перекладах і юридичній
літературі різних із термінологічного погляду юридичних термінів у різних мовах може мати серйозні
правові наслідки та негативний вплив на доктринальне тлумачення тих чи інших норм Конвенції.
На нашу думку, справедливо буде зазначити, що
переклад термінів “friendly settlement” і “reglement
amiable” з англійської та французької мов аутентичних текстів українською мовою як «дружнє врегулювання» найбільш точно передає семантичне значення
й сутність указаного виду примирливої процедури.
Зазначимо й те, що термін «дружнє врегулювання»
використовується й в офіційному перекладі тексту
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Конвенції українською мовою [6]. Проте, незважаючи на активне використання, сам термін «дружнє
врегулювання» ані в законодавстві України, ані у світовій доктрині залишається не визначеним.
Висновки. Ми схильні вважати, що під час застосування загального поняття «примирливі процедури» ми маємо справу з кількома видами цієї
процедури, до яких можна зарахувати такі: дружнє
врегулювання, медіація, альтернативне вирішення
спорів, посередництво, переговори, мирова угода як
процесуально-правовий інститут, а не договір.

Уважаємо доцільним такий зміст поняття: примирливі процедури – це правомірні способи консенсуального врегулювання суб’єктами публічних або
приватних правовідносин спорів, що виникли між
ними, на взаємоприйнятних умовах відповідно до
їхніх фінансових і будь-яких інших інтересів із можливим залученням нейтральних третіх осіб.
Дружнє врегулювання (у широкому розумінні) означає досягнення заінтересованими сторонами спору
взаємовигідної згоди на основі поваги до прав людини,
як їх визначає відповідний міжнародно-правовий акт.
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ
ПРАВОЗДАТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
GENERAL-THEORETICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF INTERNATIONAL
CONTRACTUAL LEGAL CAPACITY OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS
Донець А.А.,
аспірант кафедри міжнародного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Стаття присвячена аналізу підходів до визначення міжнародно-правового статусу адміністративно-територіальних одиниць. Розглядаються передумови виникнення в них договірної правоздатності. Досліджується співвідношення загальнодержавної та місцевої компетенції у здійсненні міжнародних відносин.
Ключові слова: суб’єкт міжнародного права, міжнародне співробітництво, адміністративно-територіальна одиниця, регіоналізація, компетенція.
Статья посвящена анализу подходов к определению международно-правового статуса административнотерриториальных единиц. Рассматриваются предпосылки к возникновению у них договорной правоспособности. Исследуется соотношение общегосударственной и местной компетенции в осуществлении международных отношений.
Ключевые слова: субъект международного права, международное сотрудничество, административно-территориальная единица, регионализация, компетенция.
The article is devoted to the analysis of determination approach of the international legal status of administrativeterritorial units. The preconditions of accrual of their contractual capacity are considered. The correlation between the
nation-wide and local competence of conduct of foreign relations is investigated.
Key words: subject of international law, international cooperation, administrative-territorial unit, regionalization,
competence.
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Актуальність теми. Сучасна міжнародно-правова дійсність характеризується розгортанням суспільно-політичних та економічних процесів. Їх уплив
дедалі більше поширюється на нові аспекти внутрішньодержавного життя. Необхідність утілення на
місцевому рівні рішень, що приймаються міжнародною спільнотою і відображають державну політику,
вимагає залучення до міжнародно-правових відносин, окрім держави загалом, різноманітних субнаціональних територіальних одиниць (далі – СНТО)1.
Вони беруть участь у міжнародному співробітництві
в різноманітних формах, від прикордонних контактів
із суміжними державами до міжнародного співробітництва на регіональному й універсальному рівнях
[1, с. 335]. Вихід на міжнародну арену нового актора актуалізує питання кола суб’єктів міжнародного
права (далі – МП) та його місця в міжнародних відносинах.
У різні періоди часу питання міжнародної
правосуб’єктності адміністративно-територіальних
одиниць розглядалося вітчизняними (О. Тарасов, М.
Баймуратов, В. Буткевич) і зарубіжними (І. Лукашук,
Ю. Колосов, Г. Лаутерпахт, Б. Хокінг) ученими. Дослідження цього питання здійснювалися як у межах
міжнародного права, так і з конституційно-правових позицій. Незважаючи на значну кількість робіт,
у яких досліджувався міжнародно-правовий статус
адміністративно-територіальних одиниць, це питання продовжує набувати актуальності.
Метою статті є визначення особливостей реалізації договірної правоздатності адміністративно-територіальних одиниць у сучасних умовах міжнародного співтовариства.
З цією метою в роботі ставляться такі завдання:
– дослідити загальні підходи до визначення міжнародної правосуб’єктності адміністративно-територіальних одиниць;
– розглянути новітні тенденції в науковому
осмисленні міжнародно-правового статусу адміністративно-територіальних одиниць;
– установити співвідношення державної та місцевої компетенції в процесі здійснення міжнародних
відносин;
– охарактеризувати способи реалізації договірної правоздатності адміністративно-територіальних
одиниць.
Виклад основного матеріалу. Чим можна пояснити феномен виходу на міжнародну арену нового
актора? Відповідь на це питання треба шукати, на
нашу думку, у динаміці розвитку міжнародних відносин, яка характеризується поєднанням процесів
інтеграції, регіоналізації та локалізації [2, с. 17–39].
Унаслідок інтеграції держав у єдину міжнародноправову спільноту виникає певна глобальна взаємозалежність між ними. Вона зумовлюється існуванням актуальних водночас для багатьох держав і

їхніх різнорівневих органів проблем, що вимагають
відповідної реакції, у тому числі на регіональному та
місцевому рівнях влади [3, с. 310].
Наступним чинником, що спонукає держави до
розширення компетенції адміністративно-територіальних одиниць, є «криза державної влади», яка виявляється, з одного боку, у скептичному ставленні
населення до діяльності державної влади, а з іншого
– у слабкості самої влади, її неспроможності вчасно й ефективно вирішувати нагальні питання [4, с.
43]. Однією з причин цієї слабкості є надмірна централізація влади, що породжує двоєдину проблему:
з одного боку, інтересам СНТО (як безпосередніх
представників громадян) не приділяється достатньої уваги на загальнодержавному рівні, а з іншого
– вони позбавлені того обсягу компетенції, який дозволив би їм самостійно задовольняти свої потреби й
оперативно розв’язувати місцеві питання [5, с. 170].
Отже, на сьогодні багато держав світу вимушені вдосконалювати організацію управління й чинну нормативно-правову базу, скорочуючи адміністративну дистанцію між органами, які приймають
рішення, і сферою дії цих рішень. Такі зміни відкривають перед СНТО широкі можливості для найрізноманітнішої (зокрема договірної) міжнародної
діяльності [6, с. 15].
Питання міжнародної договірної правоздатності
СНТО тісно пов’язане з питанням про існування їх
міжнародної правосуб’єктності, і щоб дати відповідь
на перше з них, потрібно розглянути основні підходи
до вирішення другого.
Традиційно, до суб’єктного складу міжнародних
правовідносин належать держави та державоподібні
утворення (такі як Ватикан), міжнародні міжурядові
організації та з певними застереженнями народи, що
борються за незалежність. Визначальною для такого
розмежування суб’єктів і «несуб’єктів» є здатність
брати участь у міжнародній правотворчості [7, с. 23]
Фізичні особи, міжнародні неурядові організації та
СНТО залишаються за такого підходу «поза грою», а
основна роль у міжнародному праві традиційно відводиться державі.
Другий підхід, набуваючи дедалі більшого визнання серед дослідників, передбачає існування,
крім договороздатних суб’єктів, також правореалізуючих учасників міжнародних відносин. Це дає
змогу уникнути зайвого догматизму у визначенні
суб’єктів МП, за якого доктринальне визнання нового суб’єкта можливе лише через десятиліття після
його реальної появи в межах міжнародно-правової
системи, коли ігнорувати міжнародну практику вже
просто неможливо [8, с. 57–58]. За такого підходу до
кола правореалізуючих суб’єктів поряд із фізичними
особами, міжнародними неурядовими організаціями
тощо включаються адміністративно-територіальні
одиниці держав.

Такий вид учасників міжнародно-правових відносин запропонував О.В. Тарасов у своїй роботі «Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії». Традиційно в міжнародному праві на позначення цих суб’єктів використовуються терміни «місцева влада», «органи місцевого
самоврядування», «територіальні общини» тощо. Термін «субнаціональна територіальна одиниця», з одного боку, є більш універсальним, ніж
вищеперераховані, а з іншого – відображає специфіку цього кола суб’єктів міжнародного права (див.: Тарасов О.В. Суб’єкт міжнародного
права: проблеми сучасної теорії : [монографія] / О.В. Тарасов. – Х. : Право, 2014. – С. 341)
1
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Існує також позиція, що лише зароджується на
пострадянському просторі, яка ґрунтується на твердженні про відкритість міжнародно-правової системи. «Відкритість» розглядається як можливість
уключення до структури міжнародних відносин найрізноманітніших за своєю природою правових осіб
як різноманіття форм міжнародної правотворчості й,
нарешті, як найширше поле для становлення міжнародних правовідносин. Основним аргументом прибічників цієї позиції є те, що в міжнародному праві
немає заборони на участь у міжнародно-правовій
комунікації якихось суб’єктів права: у МП відсутній
еталон, за яким можна заздалегідь визначити його
суб’єкта [9, с. 444].
З огляду на велику кількість підходів стосовно
визначення і класифікації суб’єктів міжнародного
права можна констатувати, що єдиної точки зору з
цього питання наука міжнародного права на сучасному етапі не виробила. Однак наявні реалії підтверджують, що з розвитком інтеграційних процесів
роль адміністративно-територіальних утворень у
формуванні як внутрішньодержавної, так і міжнародної політики держав дедалі зростає. Про це свідчить практика передавання національними урядами
на регіональний рівень різноманітних (у тому числі
договірних) повноважень щодо реалізації функцій
держави у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, охорони навколишнього
середовища, комунального господарства, а також
співробітництва у сфері виникнення надзвичайних
ситуацій, боротьби з транскордонною злочинністю і
тероризмом тощо [6, с. 14].
Ілюстрацією цього твердження є приклад таких
традиційно унітарних держав, як Франція та Італія,
де існує досвід передавання адміністративно-територіальним одиницям права підписання угод із зарубіжними партнерами аналогічного рівня в межах
своєї компетенції [10, с. 29].
Отже, регіональні інтереси й напрями діяльності
місцевих урядів, які раніше були суто внутрішніми,
набувають міжнародних масштабів, а сфера компетенції СНТО розширюється з меж суто локальних
проблем до залучення у вирішенні загальнонаціональних і міжнародних питань у тій частині, у якій їх
розв’язання місцевою владою є найбільш оптимальним та ефективним.
Отже, сучасна міжнародно-правова практика
вказує на розширення й поглиблення міжнародноправового співробітництва різноманітних категорій
СНТО. Але яке ж місце вони посідають у міжнародних відносинах і яким є їхній статус?
Незважаючи на зростаючий авторитет міжнародних організацій (насамперед Європейського Союзу
як одного з найуспішніших інтеграційних об’єднань
у світі), у яких створюються сприятливі умови для
розвитку парадипломатії СНТО, останнє слово щодо
визначення статусу та обсягу їхніх повноважень залишається за державами, до складу яких вони належать. Останні ж досить неохоче приймають рішення
щодо розширення повноважень своїх суб’єктів. Держави не виступають проти самої можливості СНТО

бути учасниками міжнародних правовідносин. Суперечки й питання на практиці викликає лише обсяг
міжнародно-правового статусу конкретної СНТО та
можливість реалізувати цей статус.
Щоб уникнути теоретичних і практичних непорозумінь із цього приводу, варто пам’ятати, що будьяка СНТО, незалежно від форми державного устрою
й обсягу її повноважень, залишається складовою
держави. Суб’єкт держави, маючи похідний від неї
характер, не виступає в міжнародних правовідносинах у тій якості, у якій виступає держава, хоча визнання СНТО окремою категорією учасників міжнародних відносин, відмінною від держав, дозволяє вести
мову про міжнародного актора – потенційного носія
міжнародної правосуб’єктності [11, с. 64].
Теоретичне визнання за суб’єктами держави права на участь у міжнародній діяльності, відповідно до
внутрішньодержавного розподілу повноважень, не
скасовує, однак, усталеної позиції світової спільноти, відповідно до якої виключно держава, здійснюючи зовнішньополітичну діяльність, має всю повноту
міжнародної правосуб’єктності й державний суверенітет. Незважаючи на регіоналістські тенденції, виключно держава, керуючись загальнонаціональними
інтересами, вирішує ключові питання безпеки, інтеграції в систему міжнародних відносин, визначає
пріоритети й забезпечує координацію соціально-економічного розвитку країни. У дискусії про наявність
або відсутність правосуб’єктності СНТО не можна
оминути увагою і той факт, що саме держава несе
відповідальність перед міжнародною спільнотою за
протиправну поведінку своїх адміністративно-територіальних одиниць [12, с. 311–316].
Отже, ми спостерігаємо об’єктивну суперечність
між принципом внутрішнього розподілу повноважень серед різнорівневих органів влади та (як наслідок) прагненням адміністративно-територіальних
одиниць до участі в міжнародних відносинах, традицією побудови міжнародних відносин, орієнтованих
на державу (в особі її національних органів влади)
як єдиного повноважного суб’єкта міжнародного
права. Ця суперечність посилюється процесами глобалізації, які активно залучають СНТО до системи
транснаціональних відносин, а також розширенням
міжнародної інтеграції, що проникає в усі сфери
державного життя.
Безумовно, відмінність підходів до визначення
міжнародно-правового статусу СНТО, неоднорідність останніх, відмінності у вирішенні питання
щодо делегованих їм повноважень у різних країнах
світу створюють передумови для виникнення конфліктних ситуацій між рівнями влади, а також правових і організаційних проблем у побудові успішного
діалогу між державами та їх складовими [3, с. 90].
Натомість від цього діалогу певною мірою залежить
добробут кожної окремої держави.
Болюче в контексті глобалізації й розмивання
міждержавних кордонів питання збереження державного суверенітету не повинно призводити до переоцінювання сучасними державами своїх можливостей, що нерідко трапляється в процесі відстоювання
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ними своїх суверенних прав. Поділ влади в державі,
звісно, не повинен створювати ілюзії розчинення суверенітету в численних владних інституціях. У країні має існувати єдина суверенна влада, але її первинним і беззаперечним носієм є не органи державної
влади чи адміністративно-територіальні одиниці, а
народ цієї держави. Натомість держава в особі своїх
центральних органів так само, як і місцеве самоврядування, існує лише як інституційно-функціональна
форма реалізації цієї влади, інструмент забезпечення
й захисту прав та інтересів суверенного народу. Відповідно, на кожному рівні територіальної організації
народ (місцеві жителі) повинен мати широкі владні
можливості, тобто мати всі можливості для формування своєї волі й утілення її в життя як усередині,
так і поза державою. В основі такого делегування
мають бути покладені ідеї демократії, автономії та
гідності людської особистості [13, с. 39] .
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна дійти
висновку, що сфера міжнародної правосуб’єктності
СНТО загалом і їхньої договірної правоздатності зо-

крема має, безумовно, додатковий (не обов’язковий)
характер: держава може (але не зобов’язана) делегувати їм певну частину своїх повноважень, наділяти
їх політичною автономією щодо окремих питань з
метою вдосконалення роботи національної системи
органів влади й підвищення ефективності міжнародної співпраці. Простіше кажучи, СНТО можуть виступати як суб’єкти міжнародно-правових відносин
із обмеженою компетенцією, визначення обсягу яких
залишається на розсуд держави й залежить від особливостей реалізації в кожній із них принципів субсидіарності, доцільності й децентралізації управління.
Перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі. Поряд із традиційним поглядом на
коло суб’єктів МП, який оминає увагою СНТО,
з’являються підходи, що розглядають СНТО як
окрему категорію учасників міжнародних відносин,
відміну від держав. Надалі це, на нашу думку, дасть
змогу розглядати СНТО як потенційного носія міжнародної правосуб’єктності специфічного (додаткового стосовно держави) характеру.
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ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ ПОВАГИ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
ПІД ЧАС АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF RESPECT FOR FUNDAMENTAL HUMAN
RIGHTS AND FREEDOMS BY RUSSIA’S AGGRESSION IN EASTERN UKRAINE
Задорожній О.В.,
кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
У статті розглядаються порушення міжнародно-правового принципу поваги основних прав і свобод людини під
час здійснення агресії Роcійської Федерації в деяких районах Луганської і Донецької областей України. Дії підконтрольних РФ бойовиків і терористів розглядаються, як дії безпосередньо РФ, так і її збройних сил. Підкреслюється, що
військова агресія РФ на Сході України супроводжується грубими і масовими порушеннями прав людини і основних
свобод, передбачених міжнародним правом.
Ключові слова: агресивна війна, грубі і масові порушення прав людини, тортури, викрадення, знущання над
бранцями, порушення норм міжнародного права, відповідальність за порушення норм міжнародного права.
В статье рассматриваются нарушения международно-правового принципа уважения основных прав и свобод
человека при осуществлении агрессии Российской Федерации в некоторых районах Луганской и Донецкой областей Украины. Действия подконтрольных РФ боевиков и террористов рассматриваются, как действия непосредственно РФ, так и ее вооруженных сил. Подчеркивается, что военная агрессия РФ на Востоке Украины сопровождается грубыми и массовыми нарушениями прав человека и основных свобод, предусмотренных международным
правом.
Ключевые слова: агрессивная война, грубые и массовые нарушения прав человека, пытки, похищения, издевательства над пленниками, нарушение норм международного права, ответственность за нарушение норм международного права.
Considered a violation of the international law principle of respect for fundamental rights and freedoms in course of
Russian aggression in some areas of Lugansk and Donetsk regions of Ukraine. Actions of controlled by RF militants
and terrorists are considered as direct actions of Russia as well as the actions of its armed forces. Emphasized military
aggression of Russia in Eastern Ukraine accompanied by gross and massive violations of human rights and fundamental
freedoms under international law.
Key words: aggressive war, gross and massive human rights violations, torture, kidnapping, abuse of prisoners,
violations of international law, responsibility for violations of international law.

Актуальність теми. Агресія Російської Федерації
у Луганській і Донецькій областях супроводжується
брутальними, системними, масовими порушеннями
основних прав людини. Це зумовлює необхідність як
теоретичного узагальнення цих діянь, так і обгрунтування віповідальності РФ як держави за порушення
норм і принципів міжнародного права.
На теоретичному рівні в сучасній літературі міжнародного права України грубі і масові порушення
прав людини в ході агресії Російської Федерації на
Сході України (в окремих районах Донецької і Луганської областей) не досліджувались.
Мета статті – обгрунтувати відповідальність Російської Федерації за грубі і масові порушення прав
людини, що здійснюються під час агресії РФ в окремих
районах Донецької і Луганської областей України.
Виклад основного матеріалу. У квітні 2014 р.
одним із перших збройних загонів бойовиків став загін представника російських спецслужб Гіркіна, що
12.04.2014 р. захопив Слов’янськ Донецької області.
З цього моменту і до звільнення міста у полоні бойовиків побувало 40 журналістів, в тому числі іноземних, до полонених застосовувалися тортури [20, 21].
За повідомленням журналіста М. Левіна, 13 квітня
у Слов’янську озброєні терористи розстрілювали

групи людей «впритул» [40], 15 квітня викрадено
авто охоронної фірми, охоронця розстріляли [31]. 22
квітня О. Турчинов повідомив, що біля Слов’янська
знайдено тіла двох по-звірячому закатованих людей,
одним з яких виявився депутат Горлівської міськради, член партії «Батьківщина» В. Рибак, якого напередодні викрали терористи [33].
У травні відбулося захоплення бойовиками ряду
інших міст Донецької та Луганської областей, в
яких вони відкрито грабували, захоплювали у заручники, катували, вбивали цивільне населення. Так,
17.05.2014 р. опубліковано список із 7 заручників
бойовиків. 26 травня у Донецьку взято у заручники
2 групи спостерігачів ОБСЄ [38]. В одному зі звітів
Human Rights Watch йдеться про те, що, починаючи
з квітня 2014 р., озброєні бойовики «ДНР» та «ЛНР»
захопили сотні мирних жителів, переслідували можливих критиків, зокрема журналістів, проукраїнських політичних активістів, релігійних активістів, а
інколи членів їх сімей [24]. У період з 23 по 30 червня в одному лише Донецьку зареєстровано 500 злочинів проти місцевих жителів [29].
18.06.2014 р. журналіст С. Шаповал, що 23 дні
перебував у заручниках «ДНР», засвідчив про катування, яким піддавався він та інші заручники: для
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бойовиків катування були засобом розваги [32]. 3
червня про викрадення і катування представниками
«ЛНР» розповіли журналісти В. Бондаренко та М.
Осовський [42], пізніше з’явились десятки подібних
свідчень. Лише «HRW» задокументувала свідоцтва
12 осіб про побиття, ножові поранення, сигаретні
опіки та інші тортури, вчинені терористами [24].
У доповіді Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, оприлюдненій 15.07.2014 р., сказано про 717 осіб, викрадених «озброєними групами у Східній Україні»
в період із середини квітня до середини липня [15].
21.07.2014 р. МВС України повідомило про те, що у
визволеному Слов’янську виявили масове поховання місцевих жителів, яких вбили російські бойовики
[30]. 28.07.2014 р. після звільнення міста затриманий
бойовик «ДНР» на допиті засвідчив постійні грабежі, вбивства мирних людей, зґвалтування жінок та
дівчат і подальші їхні вбивства [34].
22.08.2014 р. бойовики «ЛНР» вбили почесного
консула Литви у Луганську М. Зеленця [12]. Наприкінці серпня 2014 р. Центр зі звільнення заручників опублікував список із 500 заручників «ДНР» і
«ЛНР» [28].
У Доповіді Моніторингової місії УВКПЛ ООН з
прав людини в Україні від 17.08.2014 р. констатовано, що незаконні збройні формування на сході України викрадають цивільне населення заради викупу,
обміну, піддають полонених тортурам або вбивають.
Зафіксовано понад 900 випадків викрадень, з них:
46 журналістів, 26 представників ОБСЄ, 22 депутати, члени політичних партій та голови місцевих рад.
Доля 375 осіб залишається невідомою. Представники місії ООН зафіксували окремі випадки використання терористами в якості заручників дітей, особливо сиріт та інвалідів [16].
Одним із найкричущіших випадків стало збиття 17.07.2014 р. авіалайнера Боїнг-777 авіакомпанії
«Malaysian Airlines», що робив переліт за рейсом МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур» [1]; загинули всі 298
осіб, що перебували на борту [27]. Фактично одразу в
західних ЗМІ цей злочин стали пов’язувати з бойовиками [14; 22, 2], адже ті незадовго до цього хизувались
отриманням від РФ комплексу «Бук», одразу після катастрофи – збиттям українського транспортного літака,
а місце падіння Боїнгу (околиці міста Торез) свідчить
про збиття з території, що контролювали бойовики.
10.09.2014 р. міністр закордонних справ Великої Британії Ф. Геммонд звинуватив у загибелі пасажирів авіалайнера керівництво Росії, яке надало
терористам відповідну зброю [18]. За 2 дні до цього з’явилась інформація про те, що ракетна система
«Бук», з якої 17 липня був збитий MH-17, прибула з
Росії і, скоріш за все, мала російський екіпаж [11].
Проведене організацією CORRECT!V [9] розслідування, результати якого опубліковані німецьким
Spiegel у січні 2015 р. [23], свідчать про те, що цивільний літак збитий російськими військовими. Наразі розслідування триває.
13.03.2014 р. Уряд України подав до Європейського суду з прав людини міждержавну заяву проти

Російської Федерації, враховуючи події, які почалися на території Автономної Республіки Крим з кінця
лютого та тривають і досі. Це зроблено на підставі
статті 33 («Міждержавні справи») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р
[43]. У поданій міждержавній заяві і доповненнях до
неї Україна вказує на порушення Росією прав, гарантованих ст. 2 («Право на життя»), ст. 3 («Заборона
катування»), ст. 5 («Право на свободу та особисту
недоторканність»), ст. 8 («Право на повагу до приватного і сімейного життя»), ст. 9 («Свобода думки,
совісті і релігії»), ст. 10 («Свобода вираження поглядів»), ст. 11 («Свобода зібрань та об’єднання»), ст.
14 («Заборона дискримінації») Конвенції, ст. 1 Протоколу 1 («Захист власності»), ст. 2 Протоколу 4 до
Конвенції («Свобода пересування») [8].
3.06.2014 р. Прем’єр-міністр України А. Яценюк
заявив, що українська сторона подала до ЄСПЛ два
позови – щодо анексії Криму і щодо відповідальності РФ перед Україною [44]. 8.07.2014 р. міністр юстиції П. Петренко повідомив, що на розгляді ЄСПЛ
перебуває два позови від України до Росії у зв’язку
з подіями у Криму і Донбасі. Перший позов стосується порушень прав військовослужбовців, журналістів. Міністр пояснив, що приблизно за місяць до
того відомство подало до ЄСПЛ доповнення до цього позову, які стосувалися економічної частини вимог: «Сума – 1 трлн. 180 млрд. грн. Це ті збитки, які
були вирахувані за обмеження права користування
майном. І вона навряд чи остаточна, враховуючи, що
вищезазначена заява постійно оновлюється і доповнюється». За словами Петренка, йдеться про комплексну заяву, яка стосується компенсації збитків,
заподіяних державі Україна російською стороною.
Другий позов стосується вивезення дітей із території
проведення спецоперації [35].
15.08.2014 р. міністр повідомив, що в рамках розгляду найбільшої справи, пов’язаної з військовою
агресією і незаконною анексією Криму, ухвалено
перше рішення – Росію зобов’язали вивести військовий контингент з території півострова.
Другий позов пов’язаний з викраденням терористами дітей-сиріт та їхніх вихователів, захоплених 12
червня в місті Сніжному Донецької області і незаконно переправлених в РФ [36].
Інші резонансні справи, які вже розглядає ЄСПЛ,
стосуються двох громадян України – Н. Савченко та
Х. Джемілєва. Українську льотчицю Надію Савченко викрали бойовики, передали російській владі, що
помістила її в слідчий ізолятор, відкривши проти неї
кримінальну справу за нібито «причетність до загибелі російських журналістів І. Корнелюка та А. Волошина».
15.07.2014 р. Європейський суд з прав людини почав розгляд у справі Н. Савченко проти Росії, надавши їй пріоритетний статус. Президент Суду направив російському уряду питання про те, як і на яких
підставах українка з’явилася у російському слідчому
ізоляторі, і чому їй перешкоджали в зустрічі з консулом. ЄСПЛ зобов’язав російський уряд інформувати
його про умови, в яких утримується Н. Савченко [7].
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Обрання Н.Савченко народним депутатом
України [13] не змінило позиції російської влади.
13.12.2014 р. льотчиця розпочала голодування, заявивши: «Своїм протестом – голодом – я хочу добитися здорового глузду від російської влади і совісті від слідчого комітету Росії. Є незаперечні докази
моєї непричетності і невинуватості у тих злочинах, в
яких мене звинувачують» [37].
У липні 2014 р. до Європейського суду за підтримки Української Гельсінської спілки з прав людини (УГС) була подана заява в інтересах українських
військових, які перебувають у полоні терористів. Цій
заяві надано статус пріоритетної. В документі зазначено, що територію, де захопили солдат, контролюють терористи «ДНР», які, в свою чергу, є агентами
Російської Федерації, бо отримують фінансування,
матеріально-технічне забезпечення і зброю від РФ.
Отже, вся відповідальність за життя та здоров’я полонених лягає на Росію як державу, що контролює
терористів. Правозахисники просили Суд вжити термінових заходів та зобов’язати РФ негайно випустити з полону українських військових.
4.08.2014 р. УГС повідомила, що військових, які
перебували в полоні і щодо яких була подана заява
до Європейського суду з прав людини, відпустили.
Як відзначив директор зі стратегічних справ УГС М.
Тарахкало: «Спостерігається тенденція – військових, щодо яких подані заяви до Європейського суду,
терористи відпускають. Можливо, це збіг, та, можливо, що таку вказівку терористам дає Росія після
отримання повідомлення з Євросуду» [39].
Так званий «Мінський процес» не змінив ситуації щодо прав людини на окупованих територіях.
Це підтверджується даними Моніторингової місії
Управління Верховного комісара ООН з прав людини [26]. Так, у Доповіді Управління від 16.09.2014
р. вказано про створення бойовиками «військових
трибуналів» та застосування смертної кари, вбивства ними мирного населення, перешкоджання з їхнього боку тим, хто намагається залишити зону конфлікту, примусовий «марш» близько 50 українських
бранців, під час якого їх було піддано фізичному та
моральному приниженню, про позбавлення жителів
у районах, що безпосередньо постраждали від насильства, можливості реалізовувати фундаментальні
права людини [17].
У доповіді від 15.11.2014 р., серед іншого, зазначено: «…ситуація у Східній Україні залишається дуже й дуже важкою. Спостерігається ціла низка
порушень і зловживань у сфері прав людини, включаючи безцеремонні страти, тортури, свавільні утримання в одиночному ув’язненні, примусову працю,
статеве насильство, а також руйнування і незаконне
захоплення власності. Відбувається повний розвал
законності та правопорядку… Йдеться про тисячі
зниклих людей, частина з них знаходиться в одиночному ув’язненні, частина – вбита і знаходиться
в масових похованнях» [41]. Важливим є визнання
Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини того, що постійна присутність військовослужбовців з Російської Федерації безпосередньо впливає

на ситуацію з правами людини на сході України [19].
Наведене свідчить, що військова агресія РФ на
сході України супроводжується відкритим терором
проти мирного населення, і, відповідно, грубими,
системними та масовими порушеннями Росією прав
людини і основних свобод, передбачених положеннями Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та протоколами до неї [3],
Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. [25] Відомо і про
порушення положень Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. [4],
Конвенції про права дитини 1989 р. [6], Конвенції
ООН про права інвалідів 2006 р. [5] тощо.
Принцип поваги основних прав і свобод людини,
як основний принцип міжнародного права, набуває
все більшого значення у зв’язку із загальним визнанням того, що однією з основних функцій держави є
забезпечення дотримання прав людини, в тому числі
і як фундаменту міжнародних відносин.
Пройшовши тривалий період становлення, вказаний принцип був закріплений, як самостійний міжнародно-правовий принцип, Гельсінським заключним актом НБСЄ 1975 р., однак вагому роль у цьому
процесі відіграли Загальна декларація прав людини
1948 р., міжнародні пакти про основні права людини
1966 р., інші універсальні та регіональні договори
загального та спеціального аспектів дії (до середини
70-х рр. ХХ ст. функціонувало понад 200 багатосторонніх договорів у сфері захисту прав та свобод людини).
Висновки. Аналіз подій, пов’язаних із агресією
Російської Федерації проти України, демонструє, що
вони супроводжуються грубими, системними, масовими порушеннями практично усіх основних прав
людини – права на життя, заборони катувань, права
на свободу та особисту недоторканність, заборони
дискримінації, права на ефективні засоби правового
захисту, на справедливий судовий розгляд, на повагу
до приватного і сімейного життя, на недоторканність
житла, свободи думки, совісті і релігії, свободи вираження поглядів, зборів і об’єднань, права на освіту,
на самовизначення, на вільні вибори, свободи пересування, заборони вислання громадян. Йдеться як
про індивідуальні права мешканців АР Крим, Донецької і Луганської областей, українців у Російській
Федерації, так і про колективні права кримських татар як корінного народу півострова, та українців як
національної меншини у РФ.
Відповідно до норм міжнародного права Росія як
держава відповідальна за порушення прав людини
не лише її органами влади, посадовими особами, армією та спецслужбами у Криму та на сході України,
вчинені ними при окупації цих частин території нашої держави, а й «самообороною Криму» і «ополчення» у Донецькій та Луганській областях.
Аналіз відповідних міжнародно-правових норм
дозволяє стверджувати, що у Російської Федерації не
було жодних юридичних підстав ані для будь-яких
обмежень прав людини, ані для відступу від своїх
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зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту прав людини.
Співставлення дій РФ зі змістом обов’язків, покладених на державу згідно із принципом поваги
прав людини, дозволяє стверджувати про порушення Росією практично усіх із них (поважати усі права людини та основні свободи, незалежно від статі,
раси, мови, релігії чи інших ознак; сприяти розвитку
та ефективній реалізації громадянських, політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших прав

і свобод; поважати права національних меншин, забезпечувати їм можливість користуватись правами
людини та основними свободами, захищати їхні законні інтереси; дотримуватись норм міжнародних
договорів, у яких містяться зобов’язання держави
щодо захисту прав людини та основних свобод; притягати до відповідальності осіб, винних у порушенні
прав людини; забезпечувати постійну та неухильну
повагу цих прав і свобод у відносинах з іншими державами тощо).
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Проаналізовано найважливіші аспекти Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 рр. про мирне вирішення міжнародних суперечок. Розглянуто основні методи вирішення міжнародних суперечок, які передбачені в даних конвенціях. Розкрито
ставлення відомих науковців до Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 рр. Зроблені відповідні висновки та узагальнення.
Ключові слова: конвенція, міжнародна суперечка, звичай, конференція, збройне зіткнення, арбітраж, третейський суд.
Проанализированы важнейшие аспекты Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг. О мирном разрешении
международных споров. Рассмотрены основные методы решения международных споров, которые предусмотрены
в данных конвенциях. Раскрыто отношение известных ученых к Гаагских конвенций 1899 и 1907 Сделанные соответствующие выводы и обобщения.
Ключевые слова: конвенция, международный спор, обычно, конференция, вооруженное столкновение, арбитраж, третейский суд.
The most important aspects of the Hague Conventions of 1899 and 1907 on peaceful settlement of international
disputes are analyzed. The main methods of settling international disputes stipulated in these conventions are reviewed.
The attitude of well-known scientists to the Hague Conventions of 1899 and 1907 are revealed. The appropriate conclusions
are drawn and generalizations are made.
Key words: convention, international dispute, custom, conference, armed conflict, arbitration, arbitral tribunal.

Постановка проблеми. Переломні процеси
в світовій спільноті та в Україні, які почалися рік
тому показали, що світу потрібні надійні методи
вирішення міжнародних спорів. Тому вивчення
основним норм Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років про мирне вирішення міжнародних суперечок,
які являють собою перше узагальнення політикоправового арсеналу норм і звичаїв, нині є актуальним питанням.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблема вирішення міжнародних конфліктів мирним шляхом отримала не достатній розвиток в працях вітчизняних вчених. Разом з тим окремі аспекти
в Гаазькій конвенції 1899 і 1907 року все ж таки були
висвітлені в працях таких вчених, як: В. Т. Маляренка, А. П. Чернеги, О. І. Кільдюшкіної, Г. В. Єрьоменко, І. І. Присяжнюк, Ю. Л. Бошицький та ін.

Метою дослідження є аналіз Гаазьких конвенцій
1899 і 1907 років про мирне вирішення міжнародних
суперечок, а також визначення та аналіз арбітражу
як засобу вирішення конфліктів.
Відповідно до мети завдання даної роботи є: а)
проаналізувати праці вчених які розглядали питання
Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 років. б) сформулювати поняття та юридичну силу арбітражного суду
як способу вирішення спору мирним шляхом. в) проаналізувати структуру та юридичну силу конвенцій.
г) зробити висновки і дати рекомендації стосовно
Конвенцій та арбітражу.
Виклад основного матеріалу дослідження. На І
Гаазькій мирній конференції 1899 року було укладено Конвенцію про мирне врегулювання міжнародних
спорів, яка на ІІ Гаазькій конференції 1907 року була
викладена в новій редакції. Це дало початок особли-
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вогоетапу у становленні та затвердженні в міжнародних відносинах принципу мирного врегулювання суперечок. По суті, це була перша, хоча і боязка, спроба
закріпити в міжнародному праві принцип мирного
вирішення спорів, та деякою мірою обмежити право
держави на війну. Скликання першої Гаазької конференції було ініційоване імператором Миколою II, чому
передували дві ноти російського уряду: від 12 серпня і
30 грудня 1898 р. Причому, другою нотою були передбачені три основні пункти, які були метою скликання
конференції: 1) обмеження озброєнь; 2) пом’якшення
способів ведення і знарядь війни; 3) поліпшення мирних способів закінчення суперечок між державами.
Дослівно третій пункт перераховував такі процедури: «застосування, в підходящих випадках, добрих
послуг, посередництва і добровільного третейського
розгляду з метою запобігання збройних зіткнень між
державами, угода про способи застосування цих засобів та встановлення одноманітної практики в їх вживанні «На конференції були представлені всі європейські країни, а також США, Мексика, Китай, Японія,
Персія і Сіам» [1].
За цимиконвенциямидержави-учасниціпогодилися забезпечувати мирне залагодження своїх міжнародних суперечок та уникати, наскільки це можливо,
звернення до сили у стосунках між собою. Конвенції
детально регламентували деякі мирні засоби вирішення спорів (добрі послуги, посередництво, слідчі
комісії) і передбачили створення Постійного третейського суду.
Конвенція про мирне вирішення міжнародних зіткнень включає в себе п’ять розділів та складається з
97 статей. В ній прописані такі основні способи мирного вирішення міжнародних спорів, як :
– Переговори, які можуть бути як між сторонами
конфлікту так і багатосторонні.
– Добрі послуги, що означає намагання країн не
учасниць конфлікту чи міжнародних органів сприяти створенню умов для початку переговорів між
країнами учасницями міжнародного конфлікту для
запобігання ескалації. Треба зазначити, що добрі послуги не зобов’язують сторони конфлікту до якихось
дій, але дають можливість створення умов для мирного вирішення конфлікту. Також держава чи міжнародний орган, який надає добрі послуги, фактично
не є учасником переговорів.
– Посередництво,а саме участь у переговорах
третьої сторони на її умовах. Статус посередника
кардинально відрізняється від статусу країни чи організації, яка надає добрі послуги
– Створення слідчої комісії,яка створюється на
основі договору між сторонами конфлікту та в свою
чергу визначає питання, повноваження та інші важливі складові процесу для виконання комісією поставлених задач ( Розділ III конвенції )
– Арбітраж, який відбувається у міжнародному
третейському суді який був сворений в 1899 році
за рішенням Першої Гаазької конференції. Даний
спосіб мирного вирішення міжнародних спорів був
закріплений в Конвенції про мирне вирішення міжнародних зіткнень в Розділі IV. Міжнародний Тре-

тейський суд має повноваження вирішувати міжнародні спори між сторона конфлікту суддями за їх
вибором та на основі поваги до права. Сторони спору, які звернулися до суду беруть на себе обов’язок
добросовісного виконання третейського рішення [1].
Третейський суд являє собою самий ефективний
та справедливий спосіб вирішення міжнародного
спору, який не був залагоджений дипломатичним
шляхом. Суд може вирішувати спори, які уже виникли також ті, що можуть виникнути в майбутньому
і може їх вирішувати як повністю так і його частину
за бажанням сторін. Також країни укладаючи договір
можуть заздалегідь вказати, що всі спори по даному
договору будуть вирішуватись у третейському суді,
якщо цей договір підпадає під юрисдикцію третейського суду.
Значним кроком в закріпленні в міжнародному
праві арбітражу, як способу вирішення міжнародних
спорів мирним шляхом є його закріплення в Гаазьких
конвенціях 1899 і 1907 років по мирним вирішення
міжнародних спорів. Так, у статті 15 зазначено,що
«Міжнародний третейський суд має предметом рішення розбіжностей за їх вибором і на підставі поваги до права» [1].
Основною перевагою третейського суду є те, що
формально, з винесенням рішенням спір закінчується, так як сторони заздалегідь або після виникнення
спору домовилися про дотримання винесеного рішення. Як відмічав Л. Оппенчейм «Арбітражне рішення є остаточним, якщо в договорі про арбітраж
не передбачене інше» [2]. Слід зазначити, що ця перевага являє собою і недолік. Це не стимулює країни
до вирішення конфліктів саме таким шляхом, оскільки як і вирішення міжнародного спору в Міжнародному Суді, рішення є обов’язковим і оскарженню не
підлягає стаття 60 Статуту Міжнародного Суду «Рішення остаточне і не підлягає оскарженню. У разі
спору про суть або обсяг рішення, тлумачення його
належить Суду за вимогою кожної сторони» [3]. Підтверджує обов’язковість виконання рішень.
Недосконалість даного методу також в тому, що
кожен із суб’єктів суперечки повинен погодитись на
розгляд спору в третейському суді. Коли спір зачіпає
життєво важливі інтереси чи має політичний підтекст і країни відчувають вразливість її міжнародно
правової позиції чи відсутність впевненості в тому,
що їх докази будуть мати силу і суд постановить не
в їхню користь, намагаються уникнути даного виду
мирного вирішення міжнародної суперечки.
Виходячи з цього,були виключені із сфери компетенції арбітражу такі питання як суперечки, які
відносяться до виключно юрисдикції країни, та такі,
які стосуються територіальної цілісності країни, які
стосуються військової діяльності і звичайно суперечки, які за Статутом ООН покладені на Раду Безпеки, за виключенням коли Рада Безпеки ООН знімає
це питання зі своєї юрисдикції і надає право сторонам вирішити цей спір іншими процедурами мирного врегулювання.
В сучасній міжнародній практиці такі спеціалізовані заклади ООН як ЮНЕСКО , ЮНІДО, міжнарод-
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на організація праці , всесвітній почтовий союз та
інші вибрали як основний спосіб вирішення спорів
саме третейський суд.
Російська делегація, і зокрема Ф. Ф. Мартенс, запропонували новий і оригінальний спосіб вирішення даних зіткнень – міжнародні слідчі комісії, які так
блискуче довели свою доцільність через п'ять років,
в знаменитому Гулльскому інциденті. Звертаючись
до самого тексту конвенцій про мирне вирішення
міжнародних зіткнень 1899 і 1907 рр., виявляється,
що основна ідея криється у перших статтях конвенцій. Але, якщо перша стаття, яка говорить, що «в
видах можливо більшого попередження звернення
до сили у відносинах між державами договірні сторони погодилися спрямовувати всі свої зусилля до
мирного вирішення міжнародних суперечок» [1], з
міжнародно-правової точки зору невразлива, то ситуація, яка передбачає, що: «у випадках серйозних
розбіжностей або зіткнень держави погоджуються,
перш ніж взятися за зброю, звертатися, наскільки
дозволять обставини, до добрих послуг, або до посередництва однієї або декількох дружніх держав [1]
– застереженням «наскільки дозволять обставини»
позбавляє вимоги конвенції обов'язкового характеру,
тим самим споконвічно зумовлюючи міжнародноправову силу всіх 61 статей».
Характеризуючи положення перших статей обох
конвенцій, Д. В. Левін писав: «Це була гола декларація, ні до чого не зобов’язуюча» [4]. Такої ж точки
зору дотримувалися і автори праці «Від Декрету про
мир до Декларації миру», відзначаючи, що «слабкість
формулювань відомих Гаазьких конвенцій про мирне
вирішення міжнародних суперечок найбільш переконливо доводить юридичну необов’язковість звернення до мирних засобів в дожовтневу епоху» [5].
Застосування інститутів мирного вирішення міжнародних суперечок в повній мірі залежало від доброї волі і бажання держав учасників суперечок , але
не було обов’язком з точки зору міжнародного права.
Як підкреслював Г. В. Шармазанашвілі, «не змінили існуючого положення прийняті на Гаазьких конференціях 1899 і 1907 рр. Конвенції про мирне вирішення міжнародних суперечок, хоча ці конвенції
і встановлювали процедуру мирного врегулювання
міждержавних розбіжностей, вони не передбачали в
категоричній формі заборони війни як засобу вирішення спорів» [6].

Незважаючи на зайву «гнучкість» вимог конвенцій, слід зазначити, що прийняття конвенцій стало
переломним моментом у розвитку міжнародного
права. За оцінкою Ф. Ліста, перша мирна конференція в Гаазі ввела постійну палату третейського суду
«відкрила можливість вирішувати міждержавних суперечок правовим шляхом» [7].
Говорячи про роль розглянутих Гаазьких конвенцій 1899 і 1907 рр., Г. А. Пушмін зазначав, що вони
«вперше створили систему міжнародно-правових засобів мирного вирішення міждержавних суперечок,
узагальнивши і кодифікувавши розрізнену до цього практику застосування окремих засобів мирного
врегулювання» [8].
За оцінкою С. Л. Єгорова, прийняття Конвенції 1899 р. про мирне вирішення міжнародних
зіткнень «фактично поклало початок процесу
нормативного наповнення принципу мирного вирішення міжнародних спорів, що є одним з основоположних принципів сучасного міжнародного
права» [9]. Гаазька конвенція про мирне вирішення міжнародних зіткнень стала першою багатосторонньою угодою, в якій було узагальнений весь
наявний політико-правовий арсенал норм і звичаїв, що стосується мирного врегулювання міжнародних суперечок.
Історія формування принципу мирного вирішення міжнародних спорів розпочалася з Гаазьких конференцій миру 1899 і 1907 рр., ініційованих Росією.
Обидві конвенції передбачали обмеження застосування збройної сили для вирішення міжнародних
суперечностей. Проте такі формулювання, як «по
можливості», «наскільки дозволять обставини» залишали державам-учасницям право вибору між воєнними і мирними засобами вирішення міжнародних спорів [7].
Висновки. Отже, Гаазькі конференції 1899 і 1907
рр. стали переломним етапом у формуванні принципу мирного врегулювання суперечок.
Конвенція про мирне вирішення міжнародних
зіткнень 1907 року включає в себе самі ефективні способи вирішення міжнародних спорів мирним
шляхом. Закріплює в собі повноваження, структуру,
порядок розгляду та порядок оголошення рішення
третейського суду. Держави учасниці даної конвенції ще раз закріпили статус третейського суду в вирішенні міжнародних спорів.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
ЯК ФОРМА ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW AS A FORM
OF INFLUENCE OF INTERNATIONAL LAW ON NATIONAL LAW
Столярський О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права
Львівського національного університету імені Івана Франка
У статті досліджуються особливості імплементації міжнародних кримінально-правових норм як форми впливу
міжнародного права на національне право. Аналізуються основні доктринальні підходи вчених щодо визначення
поняття «імплементація» і відмежування його від інших подібних понять. Виявляється специфіка впливу правових
норм міжнародних конвенцій на правові норми кримінального права окремих держав.
Ключові слова: імплементація, форма впливу, міжнародні кримінальні правові норми, міжнародне право, національне право.
В статье исследуются особенности имплементации международных уголовно-правовых норм как формы влияния международного права на национальное право. Анализируются основные доктринальные подходы ученых
относительно определения понятия «имплементация» и отграничения его от других сходных понятий. Выявляется
специфика воздействия правовых норм международных конвенций на правовые нормы уголовного права
отдельных государств.
Ключевые слова: имплементация, форма влияния, международные уголовные правовые нормы, международное право, национальное право.
In the article the features of implementation of international criminal law as a form of influence of international law
on national law. Analyzes the basic doctrinal approaches of scientists regarding the definition of the implementation and
distinguish it from other similar concepts. Explores the nature of impact legal norms of international conventions on legal
regulations in the penal law of individual States.
Key words: implementation, a form of influence, international criminal legal norms, international law, national law.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. У сучасних умовах протидія міжнародній злочинності вимагає не лише об’єднання зусиль
держав, але й ефективне впровадження норм міжнародного кримінального права в національне законодавство. У зв’язку з цим особливого значення
набуває така форма впливу міжнародного права на
національне, як імплементація. У той же час станом на сьогоднішній день немає одностайності у
доктрині міжнародного права щодо її розуміння. Ця
обставина, а також практична відсутність наукових
досліджень проблем імплементації міжнародних
кримінально-правових норм в Україні й визначають
актуальність і необхідність цієї статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Необхідно наголосити, що до цього часу в Україні
спеціальні комплексні наукові дослідження у сфері імплементації міжнародних кримінально-правових норм як форм впливу міжнародного права на
національне право практично не здійснювались.
Проте теоретичні основи взаємодії міжнародного і
національного права досліджувались таким українським вченим-міжнародником, як В.Г. Буткевич
[7]. Окрім цього, окремі аспекти цієї проблеми досліджувались зарубіжними вченими, зокрема такими, як А.Г. Кібальник [1], В.А. Батир [2], А.Л.
Лучінін [3], Р.А. Мюллерсон [4], В.А. Вдовін [6],
N. Kimmo [9].

Формулювання цілей статті. Основною метою
статті є дослідження особливостей імплементації
міжнародних кримінально-правових норм як форми
впливу міжнародного права на національне право.
Аналіз основних доктринальних підходів вчених
щодо визначення поняття «імплементація» і відмежування його від інших подібних понять.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Насамперед слід зазначити, що термін «імплементація» (від лат. «impliko» – наповнюю, виконую,
чи англ. «implementation» – здійснення, виконання)
у доктрині міжнародного права та в теорії зазвичай
означає процес здійснення, а точніше, реалізації положень міжнародних угод як на міжнародному рівні,
так і в рамках національної юрисдикції [1, c. 188].
Попри різні доктринальні підходи щодо визначення поняття «імплементація», найбільш точним слід
вважати визначення національно-правової імплементації як процесу, що припускає реалізацію норм міжнародного кримінального права на території держави
у сфері дії внутрідержавного права за його допомогою
і відповідно до визначеної процедури, забезпеченої
організаційно-правовою діяльністю органів держави,
спрямованою на фактичне виконання прийнятих державою міжнародних зобов’язань [2, c. 7].
Обґрунтованою є думка А.Л. Лучініна про те, що
термін «імплементація» не є синонімом до терміна
«виконання», оскільки імплементація – це процес,
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тоді як виконання – можливий результат цього процесу [3, c. 25–26].
Справедливим є й зауваження Р.А. Мюллерсона
про те, що національно-правова імплементація відбувається навіть тоді, коли держава перед тим, як
стати учасником міжнародного договору, щоб уникнути конфліктів договору з нормами національного
права, вносить певні зміни у своє право [4, c. 75].
Для того щоб з’ясувати особливості імплементації
як форми впливу міжнародного кримінального права
на національне кримінальне право, спочатку необхідно проаналізувати й інші форми такого впливу.
Так, О.Н. Шібков виділяє такі форми впливу
міжнародного кримінального права на кримінальне
право: посилання, рецепцію, імплементацію, – відзначаючи, що вони є видами інкорпорації, що при
імплементації відбувається не буквальне включення
положень міжнародної норми в національний закон, а адаптація вже наявної кримінально-правової
норми або нової норми кримінального закону національним законодавцем відповідно до особливостей
правової системи держави [5, c. 74].
Можна погодитися з критичним оціненням підходів О.Н. Шібкова, А.Г. Кібальника, описаним у праці
В.А. Вдовіна [6, c. 73–74], бо норма кримінального
права не може включати акт міжнародного права.
Інша точка зору, тобто визнання міжнародного права
джерелом національного права і розгляд питання з
позицій монізму, помилкова. Низка дослідників, використовуючи підхід, розроблений В.Г. Буткевичем
[7, c. 32], пропонують виділяти не форми, прийоми
чи способи національно-правової імплементації, а
процедури узгодження внутрідержавних правових
актів з міжнародно-правовими приписами як процес імплементації, відносячи до неї посилання, паралельну правотворчість, уніфікацію, перетворення,
створення спеціального правового режиму, скасування внутрідержавних актів, що суперечать міжнародним зобов’язанням. Підхід цей є суперечливим,
оскільки узгодження є процесом упорядкування
норм, а ще подоланням протиріч, колізій, а цільове
призначення національно-правової імплементації
полягає в реалізації положень «міжнародного кримінального законодавства» на внутрідержавному рівні,
а не в уніфікуванні норм міжнародного та національного кримінального права [8, c. 10].
Деякі дослідники пропонують відмовитися від
використання термінів «інкорпорація», «трансформація» через їхню невідповідність позначуваних
явищ, не визнають рецепцію як спосіб імплементації
щодо міжнародних угод, які стосуються кримінально-правових питань. Аргументом проти рецепції вважають вказівку на те, що цей процес добровільний і
односторонній та, на відміну від імплементації, не
передбачає участі держави у створенні рецептивних
правових норм, виконання міжнародних зобов’язань
[6, c. 71].
Не погоджуючись з подібними аргументами,
необхідно зазначити, що держава може приєднатися до вже укладених міжнародних угод, у розробленні тексту яких вона участі не брала, але це не

означає, що процес не залежить від волі держави і
не забезпечується її правовими та організаційними
засобами. Має йтися, мабуть, не про однобічність
процесу рецепції, а про спрощений спосіб національно-правової імплементації, яким не передбачені зміни чинного законодавства, а зводять їх до
проведення процедур ратифікації, опублікування,
необхідних для надання юридичної сили тексту
міжнародної угоди в рамках національної юрисдикції. На думку фінського юриста М. Шейніна,
подібний прийом національно-правової імплементації можна позначити терміном «транскрипція»
(transcription) [9, c. 327]. Погодимося з цією думкою, оскільки запропонований термін фактично
відображає суть прийому рецепції, яка полягає у
текстуальному відтворенні положень міжнародної
угоди.
Розглядаючи системно процес взаємодії міжнародного та національного кримінального права, визначаючи загальні умови ефективності національноправової імплементації, необхідно звернути увагу на
той факт, що, крім збереження внутрішньої стійкості
і стабільності розвитку кримінально-правової системи, вона постійно відчуває потребу у зовнішньому
впливі, який, провокуючи конструктивну дезорганізацію або перенастроювання національної системи,
тим самим підвищує її функціональні якості. Відомі
приклади довільного трактування норм міжнародних угод з боку законодавця, що призводить до появи в кримінальному законодавстві норм, за якими
вузько означені політичні завдання, тобто до деформації взаємодії міжнародного та національного кримінального права [10, c. 14].
Для позначення різних форм впливу міжнародного права на національне право слід зауважити й
те, що у спеціальних дослідженнях це називається
способами національно-правової імплементації, при
яких використовують різні терміни: «трансформація» (Д.Б. Левін [11, c. 247], А.С. Гавердовський [12,
c. 82],); «спеціальна трансформація» (Є.Т. Усенко
[13, c. 16] ); «адаптація» (А.П. Спірідонов [14, c. 126]
), «імплементація» ( А.Г. Кібальник [1, c. 188]) або
ж загальний термін не використовують взагалі (В.А.
Вдовін [6, c. 108]). Фахівці підтримують різні теорії:
теорію трансформації, теорію імплементації, – внаслідок чого єдиний підхід до умовного позначення
конкретного способу національно-правової імплементації не вироблено. Однак спроби систематизувати або впорядкувати використовувану термінологію
на базі накопиченого теоретичного матеріалу дають
досить суперечливі результати. Так, наприклад, А.П.
Спірідонов у своїй праці вводить нове трактування
такого способу, як адаптація, розуміючи його не як
пристосування чинних внутрідержавних норм до
нових міжнародних зобов’язань без зміни законодавства, як пропонує В.А. Вдовін, або ж як сприйняття
положень міжнародного права чинним законодавством, не потребуючим зміни кримінального закону,
а зовсім інакше.
Фактично, адаптацію А.П. Спірідонов розглядає
як прийом, коли «конструювання нових норм або
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редагування вже наявних відбувається у повній відповідності до особливостей правової системи держави» [14, c. 127], що «забезпечує дотримання цілей
тієї чи іншої міжнародної норми, а також її змісту
при збереженні можливостей національної нормотворчої лексики, прийомів законодавчої техніки, інших традицій національного нормотворення».
Такий підхід є необґрунтованим, адже, по-перше,
автор не підтверджує власну позицію про те, що
адаптація – основний прийом імплементації. Подруге, зауважимо, що адаптація в її первісному розумінні, тобто як спосіб національно-правової імплементації, не передбачає зміни внутрідержавного
законодавства при реалізації положень міжнародних
актів, не настільки широко використовується. Тому
позиція А.П. Спірідонова дещо помилкова, а нове
трактування адаптації практично не обґрунтоване.
Вважаємо справедливими критичні зауваження А.М.
Аверкова [15, c. 247], В.Я. Суворової [16, c. 247],
Ю.В. Трунцевького [17, c. 247] про те, що термін
«трансформація» спотворює розуміння суті розглянутого способу національно-правової імплементації
– норми однієї системи не можуть перетворитися на
норми іншої.
Передбачаючи критику з боку інших дослідників, які можуть відзначити те, що, пропонуючи
позначати розглянутий прийом терміном «перетворення», ми, фактично, пропонуємо використовувати синонім критикованого терміна «трансформація», необхідно пояснити, що при використанні
терміна «перетворення» характеризується процес,
який відбувається саме у внутрідержавному законодавстві при реалізації міжнародних норм. Хоча
міжнародні норми не змінюють своєї юридичної
природи, структури та змісту, а перетворення, яке
може включати скасування раніше чинних законів,
їхнє доповнення або зміну, прийняття нових законів
(як, наприклад, Кодекс злочинів проти міжнародного права, прийнятий у 2002 р. у ФРН) відбувається
саме в національному законодавстві. Переналаштування законодавства, проведене з урахуванням його
особливостей під впливом імпульсів із зовнішнього
середовища, тобто вже прийнятих державою міжнародних зобов’язань, або в рамках підготування
приєднання до міжнародних угод, сприяє його вдосконаленню [13, c. 21].
Найбільш поширеним способом національноправової імплементації, щодо якого в юридичній
науці практично не проводять дискусії, є посилання. Під посиланням розуміють спосіб національно-правової імплементації, коли безпосередньо в текст національного закону включаються
положення, що зобов’язують правозастосувача
обов’язково звертати увагу на норми міжнародного права та застосовувати їх, хоча сам текст таких
норм міжнародної угоди в тексті закону не відтворюють. Б.Л. Зімненко заперечує можливість безпосереднього застосування при певних умовах і
навіть з санкції держави норм міжнародного права
у внутрідержавній сфері і вважає, що при використанні інкорпораційного посилання застосовують

не міжнародну, а комплексну норму, що утворюється при включенні окремих положень міжнародного права у правову систему країни і з’єднання
таких положень з положеннями внутрідержавних
правових джерел [18, c. 106–108].
Така позиція є спірною, оскільки відома практика безпосереднього застосування міжнародних угод.
Конвенцію Ради Європи про захист прав людини й
основні свободи 1950 р., а також інші міжнародні
договори, норми яких відносять до самовиконуючих, застосовують безпосередньо, вони не потребують прийняття внутрідержавного законодавства
для цілей їхньої реалізації. Зазвичай, у конституціях
держав містяться положення, що становлять собою
приклад загальної відсильної норми, санкціонуючи
застосування норм міжнародної угоди, обов’язкових
для держави, належним чином ратифікованих і опублікованих (ст. 55 Конституції Франції), або ж загальновизнаних принципів і норм міжнародного
права (ст. 25 Основного закону ФРН), або ж визначають місце міжнародних актів у рамках правової
системи конкретної держави (п. 2 ст. VI Конституції США). Крім загальних посилань, законодавець у
галузевому законодавстві використовує спеціальні.
Наприклад, у німецькому Кодексі злочинів проти
міжнародного права 2002 р. є спеціальні відсильні
норми: у п. 6 § 8 Кодексу зазначено, що під особами,
яких охороняють відповідно до міжнародного гуманітарного права під час міжнародного збройного
конфлікту або у не міжнародному збройному конфлікті, потрібно розуміти осіб, перелічених у Женевських конвенціях 1949 р. і Додатковому протоколі I
1977 р. [19].
У цьому контексті варто погодитись з думкою
Є.А. Шахунянц про те, що не завжди закони, що
вводять нові склади злочинів, містять посилання на
міжнародні акти, навіть коли саме вони зумовили
їхнє прийняття, хоча це необхідно для правильного
та ефективного застосування нових кримінальноправових норм [20, c. 19].
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Таким чином, можна зробити висновок, що основною метою імплементації міжнародних кримінально-правових норм як
форми впливу міжнародного права на національне
право є зміна чинного законодавства на виконання
міжнародних зобов’язань з урахуванням особливостей кримінально-правової системи, структури
чинного галузевого законодавства, особливостей законодавчої техніки. Це дає змогу законодавцю виконати завдання щодо реалізації положень міжнародної угоди і підвищити якість законодавства, причому
положення норм міжнародного кримінального права
є імпульсом, який ініціює перегляд положень національного законодавства у випадках, коли це прямо
передбачено в тексті міжнародної угоди або вимагається згідно із законом. На ефективність імплементації безпосередньо впливає якість національного
законодавства, а також вибір законодавцем способів
імплементації: рецепції, адаптації, перетворення і
відсилання.
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