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ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Необхідність підготовки фахівців з вищою освітою об’єктивно обумовлена потребами сучасного періоду розвитку нашого су-

спільства. Надання можливості отримання якісної юридичної освіти є першим і необхідним кроком у напрямку забезпечення країни 
кваліфікованими кадрами в області юриспруденції, а отже і побудови сучасної правової та демократичної держави. 

Саме тому за ініціативою Президента МГУ академіка С. В. Ківалова та рішенням Вченої ради МГУ 1 вересня 2005 року створе-
ний і успішно діє Інститут національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету. 

На сьогоднішній день в Інституті національного та міжнародного права є всі умови для навчання висококваліфікованих фахівців 
за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародне право» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та 
«магістр» на контрактній основі. 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародне право» супроводжується поглибленим вивченням іноземних мов.
Передбачено можливість отримання додаткової кваліфікації – «Перекладач».
Навчання здійснюється на денній та заочній формах. 
Мови викладання – українська, російська та англійська.
Викладання в ІНМП ведуть 12 професорів, докторів юридичних наук, більше 50 доцентів, кандидатів юридичних наук та 

60 викладачів і асистентів. 
У складі Інституту функціонують шість кафедр: 

• кафедра теорії та історії держави і права;    • кафедра кримінального права, процесу та криміналістики; 
• кафедра цивільного та господарського права і процесу;   • кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства;
• кафедра конституційного права та державного управління;  • кафедра загальногуманітарних дисциплін. 

Показником високого професійного рівня і наукової активності викладачів є той факт, що ІНМП систематично виступає ініціато-
ром всеукраїнських та міжнародних наукових заходів. 

Важливим напрямком науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу ІНМП є щоквартальне видання наукових 
періодичних видань:

- «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція» (включено до Переліку наукових 
фахових видань України);

- «Альманах міжнародного права».
На базі Інституту діє Спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій, функціонує аспірантура за чотирма 

спеціальностями: (12.00.01) – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; (12.00.03) – цивільне 
право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; (12.00.08) – кримінальне право та кримінологія; кри-
мінально-виконавче право; (12.00.09) – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність. Відкрито докторантуру за спеціальністю (12.00.09) – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність.

Особи, що навчаються в Інституті національного та міжнародного права, мають можливість проходити підготовку студентів ви-
щих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки. Випускники кафедри отримують військове 
звання «молодший лейтенант запасу».

Здобуті під час навчання знання та практичні навички дають можливість студентам і випускникам Інституту стажуватися та на-
вчатися за магістерськими та докторськими програмами у школах права Європи та США.

Сьогодні у цьому навчальному закладі навчаються близько 1000 студентів, серед яких не тільки громадяни України, а й представ-
ники Російської Федерації, Болгарії, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Туреччини, Грузії, Азербайджану, Туркменістану, Іраку, 
Конго та ін. Факт навчання в Інституті значної кількості іноземних громадян, безумовно, характеризує його як підрозділ вищого навчаль-
ного закладу міжнародного рівня. З кожним роком кількість студентів ІНМП зростає.

Період існування Інституту в історичному 
вимірі невеликий. Однак за цей час вдалося 
створити структурний підрозділ з традиціями, 
що дозволяють займати одну з лідируючих по-
зицій в системі вищої юридичної освіти нашої 
країни. Цьому сприяють і чудова матеріаль-
но-технічна база, і професіоналізм професор-
сько-викладацького складу, який ґрунтується 
на міцному фундаменті культури, гуманітар-
них знань і безцінного багаторічного досвіду. 

Все це дає можливість задоволення по-
треби суспільства у новому типі фахівця, 
здатного вирішувати найважливіші правові 
проблеми сучасності.



ЦИВІЛЬНЕ 
ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
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ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИПАДКІВ ОБМІНУ ЖИТЛА 
(ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ)

Анотація. У даній статті розглядаються особли-
вості регулювання спеціальних випадків обміну житла 
(жилих приміщень), таких як обмін жилих приміщень 
за договором найму соціального житла, обмін жилих 
приміщень у будинках (квартирах), що належать грома-
дянам (на праві приватної власності), та обмін жилих 
приміщень у будинках житлових кооперативів. 

Ключові слова: обмін житла, умови обміну, соці-
альне житло, жиле приміщення, договір найму соці-
ального житла.

Постановка проблеми. Розглядаючи положення дію-
чого житлового кодексу, необхідно виділити деякі спеці-
альні випадки обміну житла (жилих приміщень), такі як 
обмін жилих приміщень за договором найму соціального 
житла, обмін жилих приміщень у будинках (квартирах), 
що належать громадянам (на праві приватної власності), 
та обмін жилих приміщень у будинках житлових коопе-
ративів. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Безпосередньо досліджен-
нями окремих проблемних питань, пов’ язаних з обмі-
ном жилими приміщеннями, займалися Є. В. Богданов,  
В. Я. Бондар, Л. В. Васильченко, М. К. Галянтич, Ю. О. Заїка,  
І. М. Кучеренко, С. О. Сліпченко, Т. Р. Федосєєва,  
Є. О. Харитонов. Проте праці згаданих вище авторів сто-
сувалися лише окремих аспектів проблеми, що є предме-
том цього дослідження, не охоплюючи усі її аспекти у 
цілому, що підтверджує необхідність наукового аналізу 
саме спеціальних випадків обміну житла (жилих примі-
щень).

Виклад основного матеріалу. Поряд із загальними 
засадами обміну жилих приміщень, які чинним законо-
давством встановлені, передусім, стосовно житла, яке 
знаходиться в будинках державного й громадського жит-
лового фонду, для приміщень в окремих видах житлово-
го фонду нормативними актами передбачаються спеці-
альні умови обміну.

При цьому, найбільш істотні особливості передбача-
ються стосовно обміну жилих приміщень, які належать 
до фонду соціального призначення. Саме з них уявляєть-
ся доцільним почати розгляд даного питання. 

Законом України «Про житловий фонд соціально-
го призначення» [1] передбачається, що наймач жилого 
приміщення за договором найму соціального житла має 
право в установленому порядку здійснювати, за письмо-
вою згодою повнолітніх членів сім’ ї, включаючи тимча-
сово відсутніх, обмін займаної квартири або садибного 
(одноквартирного) жилого будинку з житлового фонду 
соціального призначення з іншим наймачем кварти-

ри або садибного (одноквартирного) жилого будинку з 
житлового фонду соціального призначення за згодою 
власників цього житла. Як випливає з наведених норм, 
умовами обміну соціального житла є: наявність бажання 
наймача жилого приміщення за договором найму соці-
ального житла здійснити обмін цього житла; існування 
як предмета договору найму соціального житла кварти-
ри або садибного (одноквартирного) жилого будинку; 
наявність письмової згоди повнолітніх членів сім’ї най-
мача, включаючи тимчасово відсутніх, на обмін житла; 
укладення договору про обмін житлом з іншим найма-
чем квартири або садибного (одноквартирного) жилого 
будинку з житлового фонду соціального призначення; 
згода власника квартири або садибного (одноквартир-
ного) жилого будинку, які належать до житлового фонду 
соціального призначення (є предметом договору найму 
житла в житловому фонді соціального призначення); до-
тримання «встановленого порядку» обміну жилих при-
міщень (житла).

Порівняння названих умов обміну з тими, які повинні 
мати місце у випадках обміну на загальних засадах жи-
лих приміщень у будинках державного або громадського 
житлового фонду, дозволяє зробити висновки, що вони 
не є ідентичними.

Так, повністю співпадають лише дві (перша й остан-
ня) вимоги з наведеного переліку: 1) наявність бажання 
наймача жилого приміщення за договором найму соці-
ального житла здійснити обмін цього житла і 2) дотри-
мання «встановленого порядку» обміну жилих примі-
щень.

Що ж стосується інших умов обміну, то між ними іс-
нує низка досить суттєвих відмінностей.

По-перше, відрізняються вимоги до предмета об-
міну. Якщо предметом обміну жилих приміщень у бу-
динках державного або громадського житлового фонду 
може бути жиле приміщення (квартира, будинок, кім-
ната тощо), що відповідає вимогам, про які йшлося у 
відповідному підрозділі цієї дисертації, а також частина 
жилого приміщення, то для обміну соціального житла є 
необхідним існування як предмета договору найму соці-
ального житла квартири або садибного (одноквартирно-
го) жилого будинку.

З’ясувати вимоги до предмета договору найму жи-
лого приміщення з житлового фонду соціального при-
значення, а відтак і до житла, яке може бути предметом 
обміну в цьому фонді, дає можливість ст. 21 Закону «Про 
житловий фонд соціального призначення», яка встанов-
лює, що предметом договору найму соціального житла 
є квартира або садибний (одноквартирний) жилий бу-
динок чи жиле приміщення в соціальному гуртожитку, 
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а також перелік житлово-комунальних послуг, які нада-
ватимуться наймачу відповідно до договору найму со-
ціального житла. При цьому частина друга цієї ж статті 
спеціально застерігає, що предметом договору найму со-
ціального житла не можуть бути допоміжні приміщення 
в багатоквартирному жилому будинку.

Отже, умовою (й ознакою) обміну соціального жит-
ла є встановлення підвищених вимог до його предмета: 
останнім може бути лише квартира або садибний (од-
ноквартирний) жилий будинок.

По-друге, відрізняються вимоги до такої умови обмі-
ну, як згода на неї членів сім’ї наймача.

Якщо для обміну жилих приміщень у будинках дер-
жавного або громадського житлового фонду потрібна 
письмова згода членів сім’ї, які проживають разом з 
ним, включаючи тимчасово відсутніх (ст. 79 ЖК), то 
у ст. 25 Закону «Про житловий фонд соціального при-
значення» йдеться про необхідність згоди повнолітніх 
членів сім’ ї наймача, включаючи тимчасово відсутніх, 
на обмін житла.

Що стосується особливостей обміну жилих примі-
щень у будинках такого фонду, то вони полягають у на-
ступному.

По-перше, існують особливості визначення кола по-
тенційних учасників відносин такого обміну. Так, згідно 
з частиною першою пункту третього Правил обміну жи-
лих приміщень 1986 р., право на обмін має член жит-
лово-будівельного кооперативу. Разом із тим зі змісту 
частини третьої цього ж пункту зазначених Правил ви-
пливає, що ініціатором обміну житла може бути не лише 
член кооперативу, а також і той з подружжя, якому нале-
жить право на частину паєнагромадження.

Що стосується інших членів сім’ї члена кооперати-
ву, то щодо їх права на обмін, ані Житловий кодекс, ані 
Правила обміну жилих приміщень 1986 р. конкретних 
вказівок не містять. У пункті шостому зазначених пра-
вил міститься лише досить розпливчаста вказівка про те, 
що «наймач (член житлово-будівельного кооперативу) 
або член його сім’ї має право в установленому цими пра-
вилами порядку здійснити обмін частини жилої площі, 
що припадає на його долю, з наймачем іншого жилого 
приміщення або із членом житлово-будівельного коопе-
ративу за умови, що в’їжджаючий у порядку обміну все-
ляється як член сім’ї тих, хто залишилися проживати в 
цьому приміщенні».

З наведеного формулювання, як уявляється, не мож-
на зробити певного висновку, чи йдеться про право на 
обмін тільки члена сім’ї наймача, чи також і члена сім’ї 
члена кооперативу (пайщика).

По-друге, як випливає з положень частини першої 
пункту третього Правил обміну жилих приміщень 1986 
р, особливістю обміну жилих приміщень у будинках 
житлово-будівельного (житлового) кооперативу є те, що 
він можливий за умови прийому до членів кооперативу 
особи, яка вселяється у зв’язку з обміном у будинок жит-
лово-будівельного (житлового) кооперативу. Отже, одно-
го лише бажання члена кооперативу, який не набув права 
власності на квартиру, недостатньо, оскільки таке ба-
жання має бути «санкціоноване» бажанням інших членів 
кооперативу прийняти контрагента з обміну до ЖБК. За-
значений підхід до вирішення цього питання знаходить 

підтвердження й у змісті частини другої пункту третього 
вказаних правил, де встановлено, що обмін жилих при-
міщень між членами одного й того ж житлово-будівель-
ного кооперативу здійснюється за рішенням загальних 
зборів членів кооперативу.

Однак тут варто підкреслити, що рішення загальних 
зборів про відмову в прийнятті до членів ЖБК не може 
бути свавільним. 

По-третє, особливістю обміну жилих приміщень у бу-
динках ЖБК є обмеження примусового обміну. Зокрема, 
примусовий обмін не передбачений законодавством для 
випадків, коли на підставі правил пунктів 36, 40 Примір-
ного статуту ЖБК член сім’ї пайовика, який є близьким 
родичем з членом кооперативу або членами його сім’ї, 
які залишилися проживати у квартирі (батьки, діти, дід, 
бабка, рідні брати й сестри), бажає здійснити обмін жи-
лої площі, що припадає на нього, також суміжної кімна-
ти або частини кімнати, якщо він не має права на частку 
в паї (коли пайовий внесок ще не сплачено повністю) [2].

Крім спеціальних умов обміну жилих приміщень у 
будинках ЖБК, необхідним також є дотримання загаль-
них умов обміну житла, якими, як зазначалося, є:

1) бажання члена кооперативу (його дружини / чо-
ловіка, члена сім’ї, якому належить право власності на 
частину паєнагромадження) обміняти жиле приміщення, 
яке зовнішньо виражене у відповідному волевиявленні 
цієї особи (здійсненні дій, що мають юридичне значен-
ня);

2) письмова згода членів сім’ї пайщика, які прожива-
ють разом з ним, включаючи тимчасово відсутніх;

3) дотримання передбаченого законодавством поряд-
ку (процедури) обміну жилих приміщень.

Приступаючи до розгляду обміну жилих приміщень 
у будинках (квартирах), що належать громадянам (на 
праві приватної власності), варто зробити застереження 
стосовно того, про який обмін має йтися в даному ви-
падку. Передусім, варто зазначити, що неточним було б 
говорити про «обмін житла», оскільки поняття «житло», 
як зазначалося, охоплює і будинки, і квартири, і окремі 
жилі приміщення, користування якими здійснюється на 
різних правових підставах.

Тому уявляється доцільним розрізняти, скажімо, 
«обмін жилими приміщеннями» («обмін жилих примі-
щень»), позначаючи терміном «жилі приміщення» жит-
ло, користування яким здійснюється на підставі догово-
ру, відносин споріднення, та «обмін приватного житла», 
маючи тут на увазі обмін будинками й помешканнями, 
користування якими здійснюється власником (на праві 
приватної власності) тощо. 

Що стосується обміну жилих приміщень у приватних 
будинках (квартирах), користування якими здійснюється 
на підставі договору найму, то стосовно такого обміну 
особливих правових проблем практично не виникає.

Щоправда, у зв’язку з тим, що в главі 59 ЦК України 
«Найм (оренда житла») поміж інших прав наймача житла 
право на його обмін не передбачається, деякі практичні 
працівники одразу після прийняття Цивільного кодексу 
висловлювали сумніви щодо можливості обміну приват-
ного житла, посилаючись на те, що законодавці негатив-
но поставилися до такої ідеї, не передбачивши право на 
обмін серед прав наймача.
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Однак такі сумніви уявляються безпідставними, 
оскільки ця прогалина цивільного законодавства є лише 
уявною. Адже це питання вирішує спеціально присвя-
чена регулюванню відносин обміну в приватному фонді 
ст. 164 ЖК «Обмін жилими приміщеннями в будинках 
(квартирах), що належать громадянам». Названа норма 
передбачає, що наймач жилого приміщення в будинку 
(квартирі), що належить громадянину на праві приватної 
власності, має право за письмовою згодою проживаючих 
разом з ним членів сім’ї, включаючи тимчасово відсут-
ніх, а також власника будинку (квартири), здійснити об-
мін займаного жилого приміщення з іншим наймачем у 
цьому будинку (квартирі) або в іншому будинку (кварти-
рі), що належить громадянину на праві приватної влас-
ності. Відмову власника будинку (квартири) в згоді на 
обмін жилих приміщень не може бути оспорено в судо-
вому порядку [3, с. 456].

Порівняння тексту ст. 164 ЖК з текстом ст. 79 ЖК 
дозволяє зробити висновок, що норми, які в них містять-
ся, є досить близькими за змістом і загальною спрямо-
ваністю. 

Разом із тим ст. 164 ЖК порівняно зі ст. 79 ЖК 
містить низку обмежень прав фізичної особи на обмін, 
які полягають в наступному.

По-перше, на відміну від ст. 79 ЖК, ст. 164 ЖК ви-
магає письмової згоди на обмін з боку власника будинку 
(квартири). 

По-друге, якщо наймач жилого приміщення в будин-
ку державного або громадського (комунального) фонду 
може здійснити обмін цього приміщення з іншим най-
мачем або членом житлово-будівельного кооперативу, то 
наймач приватного житла може здійснити обмін займа-
ного жилого приміщення лише з іншим наймачем у цьо-
му будинку (квартирі) або в іншому будинку (квартирі), 
що належить громадянину на праві приватної власності. 
Отже, він не має права на обмін ані стосовно наймача 
жилого приміщення в будинках державного або кому-
нального житлового фонду, ані з членом ЖБК, ані навіть 
з іншим наймачем жилого приміщення, яке належить на 
праві приватної власності не громадянину (фізичній осо-
бі), а юридичній особі.

По-третє, винятком із загального правила, установле-
ного щодо обміну жилих приміщень у будинках держав-
ного або громадського (комунального) фонду, є те, що 
відмову власника приватного будинку (квартири) в його 
згоді на обмін жилих приміщень не може бути оспорено 
в судовому порядку.

Таке вирішення зазначених питань виглядає досить 
архаїчним і може бути пояснене лише застарілістю норм 
чинного ЖК, прийнятого більше ніж чверть століття 
тому. Але якщо, скажімо, у радянські часи ймовірним ви-
глядало пояснення фактичної заборони обміну наймачем 
жилого приміщення в будинку, що належить громадяни-
ну, на приміщення в будинку державного чи громадсько-
го фонду, фонду ЖБК тощо, прагненням не допустити 
незаконного отримання житла шляхом використання не-
сумлінними громадянами обміну [3, с. 456], то сьогодні 
такі мотиви виглядають, щонайменше, маловірогідними.

У зв’язку із цим варто зазначити, що у вітчизняній лі-
тературі вже досить давно зверталося увагу на хибність 
такого підходу [4, с. 56] і наголошувалося на тому, що 

питання обміну (зокрема, стосовно права на обмін най-
мача) мають вирішуватися з урахуванням положень ві-
тчизняного законодавства про рівність усіх форм власно-
сті. У цьому контексті слушно зверталося увагу й на те, 
що до регулювання відносин обміну жилих приміщень 
приватного фонду, користування якими здійснюється на 
підставі договору найму, мають застосовуватися загальні 
засади цивільного законодавства, також і ті, що визна-
чають можливість суб’єктів цивільних відносин здійс-
нювати всі правочини, які не заборонені прямо законом 
або договором між учасниками даних відносин. Відтак, 
правочини обміну помешканням, яке є предметом дого-
вору найму, для наймача житла за цивільно-правовим 
договором найму (оренди) житла можливі за умови, коли 
це не було прямо заборонено договором наймача з най-
модавцем при укладенні такого договору [5, с. 137-141].

Погоджуючись з таким висновком, слід також звер-
нути увагу на те, що положення частини другої ст. 164 
ЖК суперечать загальним засадам захисту цивільних 
прав громадян, установленим Конституцією України та 
розвинутим у вітчизняному цивільному законодавстві 
[6], згідно з яким особа не може бути позбавлена права 
на судовий захист (пункт 5 ст. 3 ЦК України, ст. 15 ЦК 
України) [7; 8].

Висновки. Таким чином, аналіз чинного законодав-
ства, точок зору різних науковців та наші спостережен-
ня дають підстави стверджувати, що при обміні житла 
(житлових приміщень) необхідно враховувати та здійс-
нювати його в залежності від спеціальних випадків об-
міну житла (жилих приміщень), таких як обмін жилих 
приміщень за договором найму соціального житла, об-
мін жилих приміщень у будинках (квартирах), що нале-
жать громадянам (на праві приватної власності) та обмін 
жилих приміщень у будинках житлових кооперативів. 

Література:
1. Про житловий фонд соціального призначення: Закон України // 

Відомости Верховної Ради України. – Офіц. вид. – 2006. – № 19-
20. – Ст. 159.

2. Про практику застосування судами законодавства про житло-
во-будівельні кооперативи: Постанова Пленуму Верховного 
Суду від 18 вересня 1987 р. № 9 (зі змінами, внесеними постано-
вами від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. № 15). 
// Постанови Пленуму Верховного Суду України. – Офіц. вид. 
– 1972 – 2002. / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К.: А.С.К., 2003. 
– С. 153-160.

3. Жилищный кодекс Украинской ССР: науч.–практ. коммент. / 
М. А. Голодный, П. Н. Дятлов, В. И. Жуков. – К.: Политиздат 
Украины, 1990. – 542 с.

4. Харитонов Є. О. Про обмін жилих приміщень та деякі інші про-
блеми житлового законодавства / Є. О. Харитонов // Радянське 
право. – 1989.– № 11. – С. 75-77.

5. Гуляк Я. В. Договір найму (оренди) житла за цивільним законо-
давством України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ярослава 
Володимирівна Гуляк. – Одеса, 2005. – 204 с. 

6. Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України 
(методологічні питання): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
докт. юрид. наук: спец. 12.00.01; 12.00.02 / А. М. Колодій. – К., 
1999. – 36 с.

7. Голубєва Н. Ю. Принципи цивільного права України як методо-
логічна основа цивільного права / Н. Ю. Голубєва // Актуальні 
проблеми держави і права. – 2007. – Вип. 33. – С. 18-21.

8. Кузнєцова Н. С. Поняття та принципи цивільного права / Н. С. 
Кузнєцова // Практика застосування окремих норм Цивільного 
кодексу України: практ. посіб. – К.: Ін Юре, 2008. – 272 с.



8

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

Берназ-Луковецкая О. М. Особенности специаль-
ных случаев обмена жилья (жилых помещений)

Аннотация. В данной статье рассматриваются осо-
бенности регулирования специальных случав обмена жи-
лья (жилых помещений), таких как обмен жилых помеще-
ний по договору найма социального жилья, обмен жилых 
помещений в домах (квартирах), которые принадлежат 
гражданам (на праве частной собственности) и обмен жи-
лых помещений в домах жилищных кооперативов.

Ключевые слова: обмен жилья, условия обмена, 
социальное жилье, жилое помещение, договор найма 
социального жилья.

Bernaz-Lukovetskaya O. Features of special 
occasions of sharing accommodation (dwellings)

Summary. This article discusses the features of the 
regulation of special case of an exchange of premises, such 
as the exchange of premises under a lease social housing, 
exchange of dwellings in the houses (apartments), owned by 
the citizens (the right of private property) and the exchange 
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню струк-

тури провадження у справах поширення інформації, що 
вводить в оману. Автор виокремлює стадії та етапи, які 
складають структуру провадження у відповідній катего-
рії справ, досліджує їх зміст та особливості, які їм при-
таманні. За результатами дослідження автор висловлює 
пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового 
регулювання провадження у зазначеній категорії справ. 
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Постановка проблеми. Ефективне здійснення орга-
нами Антимонопольного комітету України повноважень у 
сфері захисту суб’єктів господарювання та споживачів від 
поширення інформації, що вводить в оману, є можливим 
лише за наявності законодавчо закріплених процесуаль-
них норм, які повинні чітко встановлювати обов’язкові 
процесуальні дії, регламентувати порядок та способи їх 
здійснення. У зв’язку з цим дослідження провадження у 
справах про поширення інформації, що вводить в оману, 
його структури (стадій, етапів) є надзвичайно актуальним.

Стан дослідження. Провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення як окреме провадження 
адміністративного юрисдикційного процесу досліджу-
валося вітчизняними та зарубіжними вченими-адміні-
стративістами, зокрема В. Авер’яновим, Д. Бахрахом, Ю. 
Битяком, І. Бородіним, І. Галаганом, Т. Гуржієм, О. За-
сторожною, Ю. Козловим, В. Колпаковим, Д. Лук’янцем, 
В. Сорокіним та багатьма іншими вченими. Особливості 
адміністративних проваджень у справах про недобросо-
вісну конкуренцію досліджувалися у дисертаційному 
дослідженні О. Когут. Водночас ґрунтовне та системне 
дослідження провадження у справах про поширення ін-
формації, що вводить в оману, з’ясування його структури, 
змісту та особливостей окремих стадій та етапів на сьо-
годні відсутнє. 

У зв’язку з цим метою публікації є дослідити струк-
туру провадження у справах про поширення інформації, 
що вводить в оману, за результатами чого сформулювати 
пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового 
регулювання проваджень у зазначеній категорії справ. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 1 
Закону України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції» (надалі – Закон) недобросовісною конкуренцією є 
будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та ін-
шим чесним звичаям у господарській діяльності [1]. Стат-
тею 15 Закону встановлено, що поширення інформації, 
що вводить в оману, є недобросовісної конкуренцією, а 
відтак – забороняється. Поширенням інформації, що вво-
дить в оману, визнається повідомлення суб’єктом госпо-

дарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, 
кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі 
в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, 
зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, за-
мовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, 
що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб 
придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, 
виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта 
господарювання.

Загальновідомо, що матеріальні норми права реалізу-
ються за допомогою процесуальних норм. Саме проце-
суальні норми слугують засобом практичного втілення 
в життя правил, які регламентовані матеріальними нор-
мами права. Встановлення у статті 15 Закону заборони 
поширювати інформацію, що вводить в оману, не мало б 
жодного практичного значення без відповідних процесу-
альних норм. Завданням таких процесуальних норм є чіт-
ка та системна регламентація діяльності уповноважених 
органів адміністративної юрисдикції щодо встановлення 
та доведення наявності у діях суб’єкта господарювання 
складу адміністративного правопорушення у вигляді по-
ширення інформації, що вводить в оману та застосуван-
ня до нього у передбачених законом випадках заходів 
юридичної відповідальності. Зазначена процесуальна 
діяльність уповноважених органів, якими є органи Ан-
тимонопольного комітету України (надалі – органи АМК 
України), із застосування норми статті 15 Закону, охоплю-
ється поняттям провадження у справах про поширення 
інформації, що вводить в оману. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулює 
провадження у справах про адміністративні проступки 
(правопорушення), на даний час залишається Кодекс 
України про адміністративні правопорушення (надалі 
– КУпАП), норми якого встановлюють загальні засади 
провадження у справах про адміністративні проступки 
(правопорушення) [2]. Провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення є одним із найбільш об’ємних 
проваджень адмінстративно-юрисдикційного процесу і 
у порівнянні з іншими провадженнями більш детально 
регламентоване адміністративно-процесуальними норма-
ми [3, с. 103]. Розділ IV КУпАП «Провадження у справах 
про адміністративні правопорушення» не містить чітко-
го нормативного закріплення структури провадження у 
справах про адміністративні правопорушення. Водночас 
аналіз змісту глав зазначеного розділу дає змогу виділити 
таку структуру провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення: стадія порушення справи; стадія 
розгляду справи; стадія оскарження і опротестування по-
станови по справі про адміністративне правопорушення; 
стадія виконання постанови. Виокремлення зазначених 
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стадій провадження у справах про адміністративні пра-
вопорушення відображає загальні підходи до побудови 
структури провадження у таких справах. Проте структура 
провадження з окремих категорій справ про адміністра-
тивні правопорушення, як правило, має свої особливості 
та регламентується спеціальними нормативно-правовими 
актами, а не КУпАП.

Провадження у справах про порушення законодавства 
про захист від недобросовісної конкуренції, і, зокрема, 
провадження у справах про поширення інформації, що 
вводить в оману, є саме такими провадженнями, здійснен-
ня яких регламентуються спеціальними нормативно-пра-
вовими актами. До таких актів належать Закони України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про за-
хист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний 
комітет України» та підзаконний нормативно-правовий 
акт – Правила розгляду заяв і справ про захист економіч-
ної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджені 
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 
19 квітня 1994 року № 5, зареєстровані у Міністерстві юс-
тиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції 
розпорядження Антимонопольного комітету України від 
29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) (надалі – Пра-
вила розгляду справ) [4; 5; 6].

Аналіз сукупності процесуальних норм зазначених за-
конів та Правил розгляду справ дав змогу визначити такі 
основні стадії провадження у справах про поширення ін-
формації, що вводить в оману: стадія порушення справи; 
стадія розгляду справи і прийняття рішення за результа-
тами її розгляду; стадія виконання рішення. До факуль-
тативних стадій провадження у справах про поширення 
інформації, що вводить в оману, відносяться такі стадії: 
стадія оскарження рішення; стадія перевірки рішення; 
стадія перегляду рішення.

Початковою стадією провадження у справах про поши-
рення інформації, що вводить в оману, є стадія порушення 
справи, під час якої органами АМК України здійснюється 
процесуальні дії, спрямовані на аналіз зібраної чи отрима-
ної інформації про юридичні факти, на підставі чого з’я-
совується наявність ознак порушення статті 15 Закону та 
приймається рішення про початок розгляду справи. 

Ця стадія характеризується специфічними особливос-
тями, які зумовлені законодавчо визначеними підставами 
початку розгляду справи, які визначено статтею 36 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції». Підста-
вами для порушення справи про поширення інформації, 
що вводить в оману, є: а) заяви суб’єктів господарювання, 
громадян, об’єднань, установ, організацій про порушення 
їх прав внаслідок дій, визначених Законом України «Про 
захист від недобросовісної конкуренції» як поширення 
інформації, що вводить в оману; б) подання органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування,органів 
адміністративно-господарського управління та контролю 
про порушення законодавства про захист від недобросо-
вісної конкуренції у вигляді поширення інформації, що 
вводить в оману; в) власна ініціатива органів АМК Украї-
ни. На стадії порушення справи про поширення інформа-
ції, що вводить в оману, вирішується питання предметної 
та територіальної підвідомчості.

У разі виявлення ознак порушення у вигляді поши-
рення інформації, що вводить в оману, а також наслідків 

такого порушення, органи АМК України приймають роз-
порядження про початок розгляду справи, яке є основним 
процесуальним документом, що юридично оформляє ста-
дію порушення справи.

Розпорядження про початок розгляду справи закрі-
плює, об’єктивує отримані у ході здійснення процесу-
альних дій із збору та аналізу інформації результати, які 
полягають у встановленні у діях суб’єкта господарюван-
ня ознак порушення у вигляді поширення інформації, що 
вводить в оману. 

Наступною стадією провадження є стадія розгляду 
справи і прийняття рішення за результатами її розгляду. 
Ця стадія передбачає здійснення органами АМК України 
сукупності процесуальних дій, направлених на всебічне, 
повне і об’єктивне з’ясування дійсних обставин справи 
та прийняття за результатами розгляду справи рішення. 
Зазначена стадія включає такі обов’язкові процесуальні 
етапи: 1) доказування у справі; 2) прийняття рішення у 
справі, за результатами розгляду справи на засіданні від-
повідного органу АМК України. Окремим процесуальним 
етапом, який має факультативний характер, є слухання у 
справі.

Доказування у справі починається з прийняттям роз-
порядження про початок розгляду справи. Під доказуван-
ням у справах про поширення інформації, що вводить в 
оману, розуміється сукупність процесуальних дій органів 
АМК України (їх посадових та службових осіб) зі збору, 
формування, перевірки, оцінки та використання доказів. 
Усі обставини, які необхідно з’ясувати для прийняття 
об’єктивного, правильного рішення у справі, встанов-
люються за допомогою доказів. Відповідно до статті 41 
Закону України «Про захист економічної конкуренції» до-
казами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які 
дають можливість встановити наявність або відсутність 
порушення. Ці дані встановлюються такими засобами: 
поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службо-
вих осіб та громадян, письмовими доказами, речовими 
доказами і висновками експертів. Усні пояснення сторін, 
третіх осіб, службових чи посадових осіб та громадян, 
які містять дані, що свідчать про наявність чи відсутність 
порушення, фіксуються у протоколі. Збір доказів здійс-
нюється АМК України, його територіальними відділен-
нями незалежно від місцезнаходження доказів. Особи, 
які беруть участь у справі, мають право надавати докази 
та доводити їх достовірність (об’єктивність). Аналогічні 
норми містяться також і у пунктах 12, 13 Правил розгляду 
справ. Згідно з пунктом 23 Правил розгляду справ служ-
бовці АМК України відділення, яким доручено збирання 
та аналіз доказів, проводять дії, направлені на всебічне, 
повне і об’єктивне з’ясування дійсних обставин справи, 
прав і обов’язків сторін. 

Процесуальним документом, який фіксує досягнуті 
результати у ході доказування у справі, є подання з попе-
редніми висновками. Згідно з абзацом сьомим пункту 23 
Правил розгляду справ за результатами збирання та ана-
лізу доказів у справі складається подання з попередніми 
висновками, яке вноситься на розгляд органів АМК Укра-
їни, яким підвідомча справа. 

Складанням подання з попередніми висновками та 
надсиланням його копій особам, які беруть участь у 
справі, завершується процесуальний етап доказування у 
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справах про поширення інформації, що вводить в оману. 
Окремим процесуальним етапом стадії розгляду справи і 
прийняття рішення за результатами її розгляду, який має 
факультативний характер, є слухання у справі. Відповідно 
до статті 23-1 Закону України «Про Антимонопольний ко-
мітет України» та пункту 56 Правил розгляду справ органи 
АМК України до прийняття рішення по суті можуть про-
водити слухання у справі. Отже, слухання у справі може 
проводитися до прийняття рішення у справі, тобто як у 
ході збирання доказів у справі, так і після складання та 
надсилання сторонам подання з попередніми висновками 
у справі. Слухання у справі не вирішує жодну самостійну 
процесуальну задачу, а лише є додатковим, факультатив-
ним засобом встановлення фактичних обставин справи, 
який може застосовуватися органами АМК України під 
час провадження у справах про поширення інформації, 
що вводить в оману, а може й не застосовуватися. 

Наступним і водночас завершальним самостійним 
процесуальним етапом зазначеної стадії провадження 
є прийняття рішення у справі, за результатами розгляду 
справи на засіданні відповідного органу АМК України. 

Порядок проведення засідань колегіальних органів 
АМК України затверджений розпорядженням АМК Укра-
їни «Про затвердження Регламентів колегіальних орга-
нів Антимонопольного комітету України» від 12.02.2002 
№ 25-р (у редакції розпорядження АМК України від 
31.07.2009 № 276-р) [7]. Процесуальним документом, 
який оформляє завершення стадії розгляду справи і при-
йняття рішення за результатами її розгляду, є рішення.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції» органи АМК Україн у 
справах про недобросовісну конкуренцію приймають 
обов’язкові для виконання рішення про: визнання фак-
ту недобросовісної конкуренції; припинення недобро-
совісної конкуренції; офіційне спростування за рахунок 
порушника поширених ним неправдивих, неточних або 
неповних відомостей; накладання штрафів; закриття 
провадження у справі. При цьому підстави для закриття 
провадження у справах про недобросовісну конкуренцію 
визначені у статті 49 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції». Наданням копії рішення, прийнятого 
у справі про поширення інформації, що вводить в оману, 
при виконанні починається завершальна стадія прова-
дження у справах про поширення інформації, що вводить 
в оману, – стадія виконання рішення.

Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу 
АМК України, має сплатити його у двомісячний строк з дня 
одержання рішення про накладення штрафу. Суми стягну-
тих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету.

Водночас виконання рішення може бути відкладено у 
часі, або й взагалі не відбутися, у разі вчинення особами, 
які брали участь у справі, однієї з таких дій: оскаржен-
ня рішення до суду; звернення до АМК України із заявою 
про перевірку рішення, прийнятого органами АМК Укра-
їни; звернення до органу АМК України, який прийняв рі-
шення із заявою про перегляд рішення за нововиявленими 
обставинами. Названі вище процедури із оскарження, пе-
ревірки чи перегляду рішення утворюють самостійні ста-
дії провадження у справах про поширення інформації, що 
вводить в оману, які носять факультативний (додатковий) 
характер. 

Стадія оскарження рішення полягає у здійсненні 
особами, які брали участь у справі, сукупності процесу-
альних дій із звернення до суду із позовною заявою про 
визнання рішення органу АМК України чи його частини 
недійсним. Частиною першою статті 60 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» встановлено, що 
заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити 
рішення органів АМК України повністю або частково до 
господарського суду у двомісячний строк з дня одержання 
рішення. Цей строк не може бути відновлено. 

Фактично пропуск особою встановленого двомісячно-
го строку для оскарження рішення органу АМК України 
означає, що особа має сплатити штраф та пеню за про-
строчення виконання рішення, а також виконати зобов’я-
зання (якщо таке встановлено у рішенні) добровільно, 
інакше вступає в дію процедура із примусового виконан-
ня рішення органу АМК України.

Стадія перевірки рішення полягає у реалізації особа-
ми, які брали участь у справі, права звернутися до АМК 
України із заявою про перевірку рішення, прийнятого 
адміністративною колегією територіального відділення 
АМК України, державним уповноваженим АМК України 
та адміністративною колегією АМК України. Підстави та 
порядок здійснення АМК України провадження із пере-
вірки рішення органу АМК України передбачені статтями 
57, 59 Закону України «Про захист економічної конкурен-
ції» та розділом ІХ «Перевірка рішень у справах» Правил 
розгляду справ. 

Стадія перегляду рішення також є факультативною 
стадією провадження у справах про поширення інформа-
ції, що вводить в оману, і полягає у здійсненні органами 
АМК України, які прийняли рішення, перегляду такого 
рішення або за власною ініціативою, або за заявою осіб. 
Підставами для перегляду органами АМК України рішень, 
прийнятих ними у справах про порушення законодавства 
про захист економічної відповідно до частини першої 
статті 58 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції», є: якщо істотні обставини не були і не могли бути 
відомі органам АМК України, що призвело до прийняття 
незаконного або необґрунтованого рішення; якщо рішен-
ня було прийнято на підставі недостовірної інформації, 
що призвело до прийняття незаконного або необґрунто-
ваного рішення; наявності інших підстав, передбачених 
законами України. Підстави та порядок здійснення ор-
ганами АМК України провадження із перегляду власних 
рішень передбачені статтями 58, 59 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» та розділом Х «Перегляд 
рішень у справах» Правил розгляду справ. 

Наведена структура провадження у справах про по-
ширення інформації, що вводить в оману, з одного боку, 
підтверджує наявність процесуальної регламентації ді-
яльності органів АМК України щодо застосування норми 
статті 15 Закону, оскільки така структура була розроблена 
саме за результатами аналізу нормативно-правових актів 
у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. З іншого 
боку, процесуальна частина законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції характеризується фрагмен-
тарністю та недосконалістю. При цьому, окрім відсутно-
сті системного розподілу процесуальних норм за стадіями 
та етапами провадження, варто відзначити неоднаковий 
рівень процесуальної регламентації стадій провадження, 
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які були виокремлено автором. Відзначимо, що більш пов-
ною процесуальною регламентацією характеризуються 
саме факультативні стадії провадження, в той час як стадії 
порушення справи, розгляду справи та прийняття рішен-
ня, виконання рішення потребують суттєвого норматив-
ного доповнення та змін. Вважаємо за необхідне зосере-
дити увагу на таких необхідних змінах та доповненнях. 

Як зазначалося вище, процесуальним документом, 
яким завершується стадія порушення справи, є розпо-
рядження. Водночас частиною другою статті 37 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» встанов-
лено, що розпорядження про початок розгляду справи 
надсилається відповідачу протягом трьох робочих днів з 
дня його прийняття. Частиною третьою зазначеної статті 
передбачено, що заявнику та третім особам надсилається 
повідомлення про початок розгляду справи. Таким чином, 
надсилання заявнику та третім особам розпорядження 
про початок розгляду справи не передбачено, що, на нашу 
думку, суттєво обмежує права зазначених осіб. Це пояс-
нюється тим, що ознайомлення зі змістом розпорядження 
про початок розгляду справи суттєво б розширило можли-
вості заявника та третіх осіб користуватися такими проце-
суальними правами, як подання доказів, клопотань, пись-
мових пояснень (заперечень) в обґрунтування своїх вимог. 
Враховуючи зазначене, необхідно передбачити обов’язок 
органів АМК України надсилати розпорядження про по-
чаток розгляду справи також заявнику та третім особам. 

Варто також зазначити, що законодавство про захист 
від недобросовісної конкуренції не містить процесуаль-
них норм, які визначають чітку структуру та зміст таких 
процесуальних документів, як розпорядження про поча-
ток розгляду справи, подання з попередніми висновками, 
рішення тощо. На сьогодні єдиним документом, яким 
визначено структуру таких документів, є Інформаційний 
лист АМК України № 55/01 від 25.01.2010 «Про деякі пи-
тання порядку підготовки та оформлення процесуальних 
документів, пов’язаних із розглядом органами Комітету 
справ про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції» (надалі – Інформаційний лист АМК 
України № 55/01 від 25.01.2010), який не є навіть підза-
конним нормативно-правовим актом [8]. Водночас вста-
новлення на рівні закону обов’язкових вимог до змісту та 
структури наведених процесуальних документів є однією 
з гарантій законності здійснення органами АМК України 
своїх повноважень, об’єктивного, повного та всебічного 
з’ясування усіх обставин у ході провадження у справах 
про поширення інформації, що вводить в оману.

Відсутні також й процесуальні норми, які встанов-
люють строки провадження у справах про порушення 
законодавства про захист від недобросовісної конкурен-
ції. Фактично у Правилах розгляду справ встановлено 
лише строки розгляду органами АМК України заяви про 
порушення законодавства. Такий строк складає 30 днів 
та може бути подовжений на 60 календарних днів. Від-
сутність нормативного визначення строку провадження 
у справах, а також вичерпного переліку підстав, за яких 
такий строк може бути подовжено, ставить під сумнів 
таку важливу та обов’язкову ознаку провадження, як його 
оперативність. До прикладу, в статті 45 Закону Російської 
Федерації «Про захист конкуренції» чітко встановлений 
строк розгляду справ та підстави для його подовження [9]. 

Вбачається необхідним внесення відповідних доповнень і 
до національного законодавства.

Аналіз законодавства про захист від недобросовісної 
конкуренції показав, що у ньому відсутні норми, які ви-
значають строк надсилання копій рішення для виконання 
особам, які брали участь у справі. Фактично, така копія 
рішення може бути надіслана протягом будь-якого стро-
ку, чи то декілька днів, чи навіть місяців. На нашу дум-
ку, відсутність нормативно закріпленого строку для над-
силання органами АМК України копії рішення особі для 
виконання, а також особам, які брали участь у справі, є 
суттєвою процесуальною прогалиною. Як наслідок, має 
місце часова невизначеність переходу від стадії розгляду 
справи і прийняття рішення за результатами її розгляду 
до стадії виконання рішення. Враховуючи, що однією із 
основних якісних ознак провадження у справах про по-
ширення інформації, що вводить в оману, є його оператив-
ність, відсутність встановленого строку для надсилання 
копій рішення може суттєво затягувати процес доведення 
суті рішення до відома осіб, які зобов’язані його викона-
ти. Крім того, з моменту одержання копії рішення у осіб, 
які брали участь у справі, виникає процесуальне право 
оскаржити таке рішення до суду чи звернутися із заявою 
про перевірку прийнятого рішення до АМК України. Крім 
зазначеного, суттєвих змін та доповнень також потребу-
ють процесуальні норми, якими регламентовано доказу-
вання у справах про поширення інформації, що вводить 
в оману, забезпечення особам, які беруть участь у справі, 
можливості повного та своєчасного доступу до матеріалів 
справи, процедури розстрочки чи відстрочки виконання 
рішення за результатами розгляду справи тощо.

Висновки. Провадження у справах про поширення 
інформації, що вводить в оману, полягає у здійсненні ор-
ганами Антимонопольного комітету України чітко регла-
ментованої процесуальної діяльності з метою встановлен-
ня та доведення наявності у діях суб’єкта господарювання 
складу адміністративного правопорушення у вигляді по-
ширення інформації, що вводить в оману, а також засто-
сування передбачених законом заходів юридичної відпо-
відальності. Незважаючи на відсутність у законодавстві 
про захист від недобросовісної конкуренції чітко визначе-
ної структури провадження у таких справах, аналіз його 
процесуальних норм засвідчує наявність основних та 
факультативних стадій провадження. Водночас процесу-
альні норми законодавства про захист від недобросовісної 
конкуренції не є системними та повними, у зв’язку з чим 
воно потребує суттєвих змін та доповнень, деякі з яких 
запропоновані у даній статті. 
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Гладкая В. В. Структура производства по делам о ра-
спространении вводящей в заблуждение информации

Аннотация. Статья посвящена исследованию струк-

туры производства по делам о распространении вводя-
щей в заблуждение информации. Автор выделяет стадии 
и этапы, которые составляют структуру производства 
по соответствующей категории дел, исследует их суть и 
свойственные им особенности. По результатам исследо-
вания автор излагает предложения по усовершенствова-
нию нормативно-правового регулирования производства 
в отмеченной категории дел. 

Ключевые слова: распространение вводящей в за-
блуждение информации, производство по делам, ста-
дии, этапы производства, процессуальные документы.

Gladka V. Structure of proceedings in cases of 
distribution of misleading information

Summary. Article is devoted to research of structure 
of proceedings in cases of distribution of misleading 
information. The author allocates stages and grades 
which make structure of proceedings in the corresponding 
category of cases, investigates their essence and features 
peculiar to them. By results of the research the author states 
offers on improvement of standard and legal regulation of 
proceedings in noted category of cases.

Key words: distribution of misleading information, 
proceedings in cases, stages and grades of proceedings, 
procedural documents.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ 
СПОЖИВЧОГО БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена необхідності запро-
вадження у правове поле України нового інституту – 
споживчого банкрутства, основним завданням якого є 
сприяння, як добросовісному боржнику – фізичній осо-
бі, яка не є підприємцем – уникнути довгострокової, а 
у деяких випадках і пожиттєвої, виплати боргових зо-
бов’язань, а також допомога кредиторові в отриманні 
належних йому коштів. Метою наукового дослідження 
є розкриття досвіду функціонування споживчого бан-
крутства у зарубіжних країнах, демонстрування доціль-
ності і переваг його застосування в Україні.

Ключові слова: споживче банкрутство, боржник, 
кредитор, правова природа.

Постановка проблеми. У сучасних умовах функ-
ціонування ринкової економіки одним із пріоритетних 
напрямів державної політики є оздоровлення господар-
ського середовища, відмінний стан якого дозволяє гово-
рити про наявність сприятливого клімату для розвитку та 
функціонування суб’єктів господарювання та загалом про 
позитивний імідж країни на міжнародній арені. Зокрема, 
одним із ефективних засобів для реалізації даної мети 
виступає інститут банкрутства. Вказаний інститут є не-
від’ємним атрибутом механізму державного регулювання 
економіки, а процедура банкрутства призначена для очи-
щення ринку від неефективних суб’єктів господарської 
діяльності.

Економічна криза досить суттєво вплинула на процес 
розвитку української економіки, стан добробуту населен-
ня і зумовила собою масу негативних наслідків, які Украї-
на ще й до цього часу не в змозі ліквідувати. Так, однією з 
гострих проблем виступають відносини між кредиторами 
та позичальниками, які не можуть виплатити отримані 
кредити, як правило, через свою неплатоспроможність. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
(надалі – Закон): неплатоспроможність – неспроможність 
суб’єкта підприємницької діяльності виконати після на-
стання встановленого строку грошові зобов’язання перед 
кредиторами не інакше, як через відновлення його плато-
спроможності.

Мета наукової праці полягає в аналізі чинного укра-
їнського та іноземного законодавства про банкрутство, а 
також у дослідженні актуальності та можливості впрова-
дження до вітчизняного законодавства інституту спожи-
вчого банкрутства.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення не-
розв’язаних проблем. Проблематика статті висвітлюва-
лась у працях В. Джуня, О. Беляневич, О. Коваленко та 
ін. Втім окремі питання споживчого банкрутства потребу-
ються подальшого наукового дослідження.

Виклад основного матеріалу. Законодавством Укра-
їни встановлено, що позичальниками можуть виступати 
як фізичні, так і юридичні особи, тому саме цих суб’єктів 
ми можемо визнавати неплатоспроможними і застосу-
вати такий захід як банкрутство. Законом регламентова-
но процедуру банкрутства юридичних осіб чи фізичних 
осіб-підприємців. Проте стосовно фізичної особи, яка не 
займається підприємницькою діяльністю, жодних норм 
не закріплено. Саме тому введення інституту споживчого 
банкрутства (банкрутства фізичних осіб, які не є підпри-
ємцями) у правове поле України змогло б врегулювати це 
питання. Підтверджує цю думку і український науковець 
В. Джунь, який зазначає: «Змістом найбільш важливої 
макроекономічної функції інституту неспроможності є 
розблокування перешкод на шляху руху фінансових та то-
варних потоків. Але варто зазначити, що в українському 
законодавстві щодо неспроможності існують значні про-
галини та колізії, які необхідно усувати» [8, с. 32].

Основними нормативно-правовими актами України, 
які регулюють відносини у цій сфері, є: Цивільний кодекс 
України [1], Цивільний процесуальний кодекс України [2], 
Закон України «Про захист прав споживачів» [3] та Закон 
України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» [4].

Банкрутство фізичної особи, яка не є суб’єктом під-
приємницької діяльності, – явище давно відоме за кор-
доном, але зовсім нове для вітчизняного законодавства. 
Більшість країн світу ефективно використовують проце-
дуру споживчого банкрутства і цим самим допомагають 
врегулювати питання щодо погашення проблемної забор-
гованості позичальника перед кредитором. Законодав-
ство західних країн значно відрізняється як історичними 
фактами, так і загальними підходами до розуміння бан-
крутства фізичних осіб, саме тому історичний досвід, іде-
ологія, культурні особливості, конкретна ситуація (напри-
клад, фінансова криза) впливають на вирішення проблеми 
споживчої неплатоспроможності. Вбачаємо за необхідне 
наголосити на наступних особливостях американської та 
західноєвропейської моделі споживчого банкрутства.

Після проведеної у США реформи законодавства про 
банкрутство, яка закінчилась прийняттям у 1978 р. Закону 
про банкрутство у новій редакції, суб’єктами відносин не-
спроможності стали також фізичні особи, які не є підпри-
ємцями та мають постійні прибутки. Причому кількість 
порушених справ у США, де суб’єктами виступають не-
підприємці (так звані «споживчі банкрутства»), з кожним 
роком збільшується. Загальна кількість таких банкрутств 
вперше в історії існування цього інституту права в США 
сягнула мільйона ще у 1996 р., тоді як комерційні – лише 
47 125 [7, с. 88-89]. 



15

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

У США вирізняють два основних види банкрутства 
фізичних осіб. Відповідно до першого виду, борги про-
сто списуються у частині, що перевищує вартість майна 
боржника, інше – погашається шляхом продажу майна. 
Другий вид дозволяє банкрутам виплачувати свої борги 
за планом. Зазвичай план затверджується судом на термін 
від трьох до п’яти років.

Що стосується європейських країн, то, наприклад, Ве-
ликобританія виступає країною, у якій політику у сфері 
банкрутства можна визнати однією із найгуманніших. 
Проявляється це, насамперед, в тому, що британський 
боржник наділений правом отримувати нові кредити. 
Вказана норма англійського законодавства помітно кон-
трастує із положенням американського законодавства, за 
яким боржник не може брати кредити без згоди суду. 

У Німеччині процедура споживчого банкрутства має 
свої особливі риси та в основному зорієнтована на першо-
чергове задоволення вимог тих кредиторів, які володіють 
правом так званого «заставного майна». Створено спеці-
альне кредитне бюро, яке веде кредитну історію боржни-
ка. Разом із тим існують певні обмеження, які наклада-
ють мораторій на відібрання речей щоденного вжитку, без 
яких боржник не може повноцінно існувати. 

У Франції свого часу був прийнятий Споживчий ко-
декс, основним завданням якого є законодавче вирішення 
проблем надмірної заборгованості фізичних осіб. Поло-
ження кодексу застосовуються до добросовісних боржни-
ків, які не в змозі виплатити власні борги. Передбачено 
й позасудове врегулювання спору, але це, в першу чергу, 
залежить від самої процедури врегулювання неплато-
спроможності, що застосовується. Також складається від-
повідний план врегулювання заборгованості, максималь-
ний строк якого складає 10 років (зазвичай це 5 років), 
при цьому можливе часткове або повне списання боргу. 
Прізвища боржників записуються до Національної бази 
порушень з виплати кредитів.

В Ірландії споживче банкрутство регламентується Ак-
том про банкрутство від 1988 року, що передбачає задово-
лення вимог кредиторів шляхом продажу майна боржни-
ка. Позасудове врегулювання спорів є досить поширеним, 
але не є обов’язковим. Звернення стягнення здійснюється 
на все майно. Проте, як і в Німеччині, існує перелік необ-
хідних речей, які залишаються у власності боржника на 
суму до 3 100 євро. Слід зазначити, що законодавство не 
передбачає автоматичного списання боргу, а застосову-
ється у деяких випадках, коли дотримуються певні умови: 
незабезпечені кредитори погоджуються на списання бор-
гу або ж після періоду добросовісної поведінки боржника 
протягом 12 років.

Вбачається, що в США та значною мірою у Канаді 
підхід є більш сприятливим для споживачів; процедури 
банкрутства менш суворі та тривалі; за певних обста-
вин фізичні особи можуть позбавитися боргу протягом 
кількох місяців. У європейських країнах регулювання 
неплатоспроможності надає перевагу правам кредитора, 
дозволяючи задовольняти більшу частку позовів на його 
користь, часто шляхом суворіших правил та довшого пе-
ріоду добросовісної поведінки для споживачів [10].

І хоча європейські країни останніми десятиріччями 
запозичують американську доктрину fresh start («нового 
старту») – погашення боргів за рахунок майна боржника, 

списання залишку боргів та надання можливості боржни-
ку наново інтегруватися у суспільство – деякі дослідники 
наголошують на проблемах імплементації цієї доктрини 
у континентальну правову систему. США є країною з від-
носно обмеженою системою соціального забезпечення 
та порівняно радикальним підходом fresh start (списання 
боргів, виключення деякого майна боржника з конкурсної 
маси тощо). На противагу, західноєвропейські країни ма-
ють добре розвинену систему соціального забезпечення, 
що деякою мірою згладжує гостроту проблеми надмірної 
заборгованості [11].

На відміну від північноамериканського законодавства 
про споживче банкрутство, європейське законодавство 
порушує моральні питання при доступі до процедури 
врегулювання, яка вимагає обов’язковий план платежів з 
погашення боргу та пропонує консультування щодо бор-
гу. Європейське законодавство відбиває розуміння, що 
зростання заборгованості є скоріше соціальною, ніж рин-
ковою проблемою [9].

Виходячи зі світової практики функціонування спожи-
вчого банкрутства, слід наголосити на тому, що досліджу-
ване питання є актуальним і для України. Адже введення 
банкрутства фізичних осіб дійсно могло б врегулювати 
питання взаємовідносин між кредитором та добросовіс-
ним боржником та сприяти уникненню довгострокової, а 
у деяких випадках і пожиттєвої виплати боргових зобов’я-
зань, а також допомозі кредиторові в отриманні належних 
йому коштів.

Зазначаємо, що з часу початку фінансової кризи в 
Україні було зроблено не одну спробу законодавчо закрі-
пити механізм банкрутства фізичних осіб. Перші кроки 
були здійснені ще у 2009 і 2010 роках, проте тоді відпо-
відні ініціативи так і не знайшли підтримки більшості на-
родних депутатів.

Ініціаторами основних законопроектів виступали на-
родні депутати В. Писаренко (проект закону «Про вне-
сення змін у деякі закони України (щодо банкрутства 
фізичної особи)» № 4273 від 27.03.2009 р.) [5] та М. Кате-
ринчук (проект закону «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо недопущення порушення 
прав боржників та запровадження процедури банкрутства 
фізичної особи» № 10163 від 12.03.2012 р.) [6]. Порівню-
ючи два законопроекти, слід зазначити наступне.

Проект В. Писаренка передбачає ширше коло підстав, 
за якими порушуються справи щодо банкрутства фізич-
них осіб у суді. А саме: якщо безспірні вимоги кредиторів 
до боржника в цілому перевищують вартість майна борж-
ника, або якщо безспірні вимоги кредиторів до боржника 
сукупно складають не менше 150 мінімальних розмірів за-
робітної плати, і вони не були задоволені протягом трьох 
місяців після встановленого для їх погашення строку, або 
якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) виплива-
ють із зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння 
шкоди життю та здоров’ю громадян, кредиторів, які ма-
ють вимоги щодо стягнення аліментів і не були задоволе-
ні боржником протягом двох місяців після встановленого 
для їх погашення строку.

Що ж стосується проекту Катеринчука, то за ним пе-
редбачається лише одна підстава: якщо безспірні вимоги 
кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають 
не менш ніж 150 мінімальних розмірів заробітної плати 
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і не були задоволені боржником протягом 6 місяців після 
встановленого для їх погашення строку.

З приводу обсягу несприятливих наслідків, що наста-
ють для фізичної особи, яку визнали банкрутом, то проект 
В. Писаренка пропонує наступне. На п’ять років банкру-
там забороняється: реєструватися підприємцями; ставати 
засновниками (учасниками) юридичної особи (за винят-
ком придбання права на участь в порядку спадкування); 
входити до складу колегіального органу юридичної особи 
або бути призначеним одноособовим виконавчим органом 
юридичної особи; купувати майно або отримувати грошо-
ві кошти в кредит; надавати поруки та передавати майно 
в заставу.

Проект М. Катеринчука містить схожий перелік, але 
окрім обмежень, що стосуються можливості ставати за-
сновниками (учасниками) юридичної особи та входити до 
складу колегіального органу юридичної особи.

Обидва законопроекти пропонували деякі зміни до 
Цивільного кодексу України та Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнан-
ня його банкрутом». До того ж, проект М. Катеринчука 
містить ряд змін та доповнень до закону «Про захист прав 
споживачів» щодо регулювання питання надання спожи-
вчого кредиту. Договір про надання споживчого кредиту, 
всі додатки та доповнення до договору протягом його дії 
укладаються у письмовій формі, один з оригіналів якого 
передається споживачеві. Обов’язок доведення того, що 
один з оригіналів договору був переданий споживачеві, 
покладається на кредитодавця. Споживач не зобов’яза-
ний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки 
комісії або інші вартісні елементи кредиту, що не були 
зазначені у договорі. Кредитодавцю забороняється вста-
новлювати у договорі про надання споживчого кредиту 
будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які 
не є послугою у визначенні цього Закону.

Заява про порушення процедури банкрутства може 
бути подана як кредитором, так і боржником. Якщо від-
повідна заява подається боржником, то він зобов’язаний 
обґрунтувати у заяві неможливість виконання грошових 
вимог кредиторів у повному обсязі. Одночасно з заявою 
боржник подає план погашення боргів. Якщо заява про 
порушення справи про банкрутство фізичної особи пода-
ється кредитором, то боржник має право протягом місяця 
з дня прийняття заяви про порушення справи про бан-
крутство фізичної особи подати до суду план погашення 
боргів, копії якого одночасно направляються боржником 
кредиторам та іншим учасникам провадження у справі 
про банкрутство.

Безпосередньо сама процедура визнання фізичної осо-
би, яка не є підприємцем, банкрутом в обох проектах є то-
тожною. Боржник протягом місяця з дня прийняття судом 
заяви про порушення справи про банкрутство зобов’яза-
ний надати суду, кредиторам та іншим учасникам прова-
дження у справі про банкрутство перелік та повний опис 
своїх майнових активів (кошти, майно та майнові права), 
які належать йому на праві власності на момент складен-
ня такого переліку, за винятком випадків, коли боржник 
подає план погашення боргів.

Введення процедури розпорядження майном борж-
ника і призначення розпорядника майна допускається на 
будь-якій стадії розгляду справи лише у разі, якщо не-

вжиття таких заходів може утруднити або зробити немож-
ливим погашення вимог кредиторів та інших учасників 
провадження у справі про банкрутство.

Пропонувалося також розглядати справи про банкрут-
ство фізичних осіб винятково господарським судом за міс-
цем їх проживання. 

Актуальність питань, які законодавець сподівається 
вирішити, важко недооцінити. Прийняття подібного зако-
ну дасть змогу запровадити інститут банкрутства фізичної 
особи, яка не займається підприємницькою діяльністю, 
зменшити обсяг проблемних кредитів у банківській сис-
темі й допомогти позичальникам, які потрапили в скрут-
не фінансове становище й не спроможні обслуговувати 
свої борги. Отже, можна визначити, що законопроекти в 
цілому спрямовані на розширення можливостей врегу-
лювання заборгованості фізичних осіб та передбачають: 
введення плану погашення боргів, що передбачає мож-
ливість реструктуризації боргів згідно із планом, який 
затверджується господарським судом; надання боржнику, 
який опинився в складному становищі, можливості звіль-
нитися від боргів, надавши кредиторам свої кошти, майно 
та майнові права; зменшення ризиків і витрат кредиторів 
у зв’язку зі складною процедурою стягнення боргів; змен-
шення витрат на адміністрування процедури банкрутства 
громадянина.

Висновки. Отже, дослідивши можливість впрова-
дження інституту банкрутства в Україні, приходимо до 
наступних висновків.

У багатьох ситуаціях саме фізичні особи є борговими 
заручниками протягом тривалого часу, так як у разі непо-
гашення боргу у повному обсязі після реалізації майна 
за ухваленим рішенням суду на користь кредиторів може 
утримуватися залишок боргу із заробітної плати боржни-
ка впродовж всього життя. Тому суттєвими перевагами 
споживчого банкрутства для фізичних осіб слід визнати 
те, що після визнання фізичної особи банкрутом остання 
матиме реальну можливість списати кредитну заборгова-
ність, якщо відповідних грошових коштів не вистачить 
для задоволення всіх вимог кредиторів після реалізації 
заставного майна в обмін на деякі тимчасові обмеження.

Очевидним є те, що проти подібного розвитку подій 
виступатимуть фінансові установи, тому що законодавче 
закріплення споживчого банкрутства може призвести до 
обмеження банківського кредитування, оскільки зроста-
тиме можливість неповернення позики. Для того, щоб 
запобігти можливим правопорушенням у цій сфері, не-
обхідно встановити відповідальність за відповідні право-
порушення та внести належні зміни до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України.

На сьогоднішній день розвиток споживчого кредиту-
вання досить ускладнюється негативними побоюваннями 
споживачів опинитись у ситуації, за якої вони не зможуть 
своєчасно розрахуватись із кредитором. Як наслідок, від-
кривається виконавче провадження, в результаті якого 
боржник залишається із мінімумом майна або ж зобов’я-
заний виплачувати борг «пожиттєво». Ця ситуація аж ніяк 
не сприяє розвитку кредитних відносин у державі та зав-
дає значної моральної та матеріальної шкоди боржнику. 

Проте не слід забувати і про кредитора, інтереси якого 
також часто порушуються, і останні змушені вдаватись до 
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неправових методів і засобів стягування боргу із позичаль-
ника. Подібна ситуація найчастіше стається тоді, коли ча-
стина кредиторів не встигла пред’явити свої вимоги та, як 
наслідок, залишається по суті ні з чим; інша частина кре-
диторів, які звернулись першими, вже звернули стягнення 
на все майно боржника. Як наслідок, кредитні установи 
нерідко звертаються до так званих колекторських компа-
ній, на що витрачаються додаткові кошти кредитора, а на 
боржника вчиняється моральний, часто незаконний, тиск. 

Проаналізовані законопроекти орієнтовані на списан-
ня боргу, оскільки внесення плану погашення визначаєть-
ся як опція, а не обов’язкова частина провадження, а його 
затвердження залежить від волі кредиторів. 

На нашу думку, нові законопроекти варто переорієн-
товувати на фінансове відновлення позичальника, а отже, 
надати захист від вимог кредиторів.

Вважаємо, що держава не має бути лише спостеріга-
чем у подібній ситуації, вона зобов’язана втрутитися та 
допомогти добросовісним позичальникам – звичайним 
громадянам, які втратили можливість виконувати боргові 
зобов’язання не зі своєї вини, нести борговий тягар. Як 
наслідок, прийняти закон про банкрутство фізичних осіб 
(так зване «споживче банкрутство») означає допомогти 
добросовісному боржнику сплатити борг та відновити 
нормальне життя, для кредитора це гарантія добросовіс-
ної виплати боргу, а для економіки – обдумані запози-
чення та стабільність ринку споживчого кредитування. 
Зазначене вище є одним зі способів змусити боржника та 
кредитора, інтереси яких за великим рахунком є проти-
лежними, віднайти баланс інтересів.
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Гуменна И. В. Перспективы внедрения потреби-
тельского банкротства в Украине

Аннотация. Статья посвящена необходимости вве-
дения в правовое поле Украины нового института – по-
требительского банкротства, основной задачей которо-
го является содействие, как добросовестному должнику 
– физическому лицу, которое не является предпринима-
телем – избежать долгосрочной, а в некоторых случа-
ях и пожизненной, выплаты долговых обязательств, а 
также помощь кредитору в получении причитающихся 
ему средств. Целью научного исследования является 
раскрытие опыта функционирования потребительско-
го банкротства в зарубежных странах, демонстрации 
целесообразности и преимуществ его применения в 
Украине.

Ключевые слова: потребительское банкротство, 
должник, кредитор, правовая природа.

Gumenna I. Prospects for the introduction of 
consumer bankruptcy in Ukraine

Summary. The article is devoted to the need for the 
introduction of a new legal framework of Ukraine institute 
– consumer bankruptcy, whose main task is to promote 
good faith as to the debtor – individual who is not an 
entrepreneur, to avoid long-term, and in some cases for 
life, paying debt and aid lender to obtain funds of its own. 
The aim of the research is to outline the experience of the 
consumer bankruptcy in foreign countries, demonstrating 
the feasibility and benefits of its application in Ukraine.

Key words: consumer bankruptcy, the debtor, the 
creditor, the legal nature.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГРЕСНОЇ ВИМОГИ ГАРАНТА ДО 
ПРИНЦИПАЛА

Анотація. Статтю присвячено дослідженню осо-
бливостей регресної вимоги гаранта, який виконав зо-
бов’язання, забезпечене гарантією. Зроблено висновок, 
що права гаранта на регресну вимогу до принципала, 
обсяг такої вимоги залежать від умов угоди гаранта із 
принципалом або іншою особою, на прохання якої була 
видана гарантія. Досліджено специфіку визначення об-
сягу регресної вимоги гаранта.

Ключові слова: регрес, гарантія, вимога, гарант, 
принципал, порука.

Постановка проблеми. Специфіка цивільно-правових 
відносин допускає опосередковане виконання обов’язків, 
включаючи ті з них, що виникають внаслідок здійснен-
ня правопорушення і складають зміст цивільно-правової 
відповідальності (порука, банківська гарантія, солідарна 
відповідальність). В числі юридичних засобів, що забез-
печують нормальну роботу механізму опосередкованого 
виконання обов’язків, використовується юридична кон-
струкція регресу.

Питання, пов’язані із застосуванням норм про регрес 
є достатньо актуальними, про що свідчить поширення ви-
падків звернень до суду з приводу регресних зобов’язань, 
що, у свою чергу, обумовлено поширенням випадків за-
стосування правової конструкції регресу.

Стан дослідження. Дослідженню категорії регре-
су були присвячені праці таких вчених, як О. С. Йоффе,  
І. Б. Новицький, Є. А. Суханов, К. С. Юдельсон,  
В. Т. Смирнов та ін., але багато питань у цій сфері по-
требують уточнення. Так, недостатньо дослідженим зали-
шається питання про особливості виникнення регресних 
зобов’язань, визначення, у яких випадках в особи виникає 
право пред’явлення регресної вимоги. У числі дискусій-
них питань у цій сфері є також питання щодо регресної 
вимоги гаранта, який виконав зобов’язання, забезпечене 
гарантією.

Метою цього дослідження є визначення специфіки 
регресної вимоги гаранта до принципала, підстави виник-
нення права гаранта на регресну вимогу та особливості 
його реалізації.

Виклад основного матеріалу. Сутність регресного 
зобов’язання зводиться до того, що це є зобов’язання, 
змістом якого є зворотна вимога про повернення грошей 
або майна, виконане однією особою за іншу або з вини 
останньої третій особі.

До ознак регресного зобов’язання слід віднести, 
по-перше, те, що регресне зобов’язання нерозривно 
пов’язане з іншим (основним) зобов’язанням, але при 
цьому не є додатковим (акцесорним) по відношенню до 
основного зобов’язання; по-друге, регресне зобов’язання 

виникає при припиненні основного зобов’язання (внаслі-
док його виконання) і в цьому сенсі є похідним від нього 
[1]; по-третє, один або всі його учасники – також суб’єкти 
основного зобов’язання; по-четверте, виконання одним 
учасником зобов’язання або навіть саме його виникнен-
ня зумовлюється діями або бездіяльністю осіб, з якими 
в майбутньому і встановлюються регресні зобов’язання 
[2, c. 54]; по-п’яте, за загальним правилом, виникнення 
регресного зобов’язання не залежить від волевиявлення 
сторін (регрес в основному регламентується імперативни-
ми нормами); по-шосте, цільове призначення регресного 
зобов’язання полягає у відновленні майнової сфери однієї 
особи, що задовольнила вимоги кредитора за рахунок ін-
шої; за регресними зобов’язаннями плив терміну позовної 
давності починається з моменту виконання основного зо-
бов’язання [1].

Наведені ознаки є характерними для регресної вимо-
ги, незалежно від підстав її виникнення. Регресні зобов’я-
зання виникають у різних сферах майнових відносин. 
Так, головний постачальник відповідає перед покупцем 
продукції за порушення строків передачі готового виро-
бу, що відбулася з вини субпостачальника, що затримав 
передачу необхідних головному постачальникові матері-
алів; генеральний підрядник несе відповідальність перед 
замовником за винні дії субпідрядника, що викликав зрив 
строків здачі об’єкта. Закон визнає виникнення регресних 
зобов’язань, у тому числі, й у випадку вимоги гарантом 
від принципала відшкодування суми, сплаченої за бан-
ківською гарантією бенефіциару. Таке право гаранта на 
зворотну вимогу до боржника передбачене ст. 569 ЦК 
України.

За раніше діючим законодавством гарант не мав пра-
ва регресної вимоги до боржника. Позбавлення гаранта 
права на регресну вимогу було визначено специфічним 
суб’єктним складом правовідносин: як гаранти виступали 
органи, вищестоящі стосовно боржника, на які покладав-
ся обов’язок фінансування діяльності останніх [3, c. 799].

Оскільки інститут гарантії використовувався у відно-
синах між державними організаціями, то й при задово-
ленні гарантом вимоги кредитора зміни власників майна 
не відбувалося, така гарантія по суті служила обліковою 
формою дотримання госпрозрахункових інтересів сторін 
(її штучність ставала очевидною саме через відсутність 
права регресу гаранта до боржника) [4, c. 179].

У відповідності до ст. 569 ЦК України, гарант має 
право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах 
суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше 
не встановлено договором між гарантом і боржником.

Можливість регресної вимоги гаранта до принципала 
й обсяг такої вимоги залежать від умов угоди гаранта із 



19

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

принципалом або іншою особою, на прохання якої була 
видана гарантія.

Якщо гарантом сплачена грошова сума за гарантією, 
то регресна вимога гаранта може бути пред’явлена до 
кредитора лише у розмірі сплаченої суми. Це правило має 
диспозитивний характер, тому сторони можуть у договорі 
домовитися про інше.

Як слушно зазначається в юридичній літературі, ре-
гресне зобов’язання, яке виникає у гарантійних відно-
синах, має певну специфіку. Якщо за загальним прави-
лом регресне зобов’язання передбачає наявність вини 
зобов’язаної особи та відсутність вини зі сторони кре-
дитора, задоволення гарантом вимоги бенефіціара не за-
лежить від вини принципала, а залежить лише від пра-
вильного оформлення бенефіціаром своєї вимоги згідно 
з умовами гарантії. Враховуючи те, що гарантія не за-
лежить від основного зобов’язання, гарант при розгляді 
вимоги кредитора повинен керуватися тільки умовами 
самої гарантії, не вдаючись до вивчення фактичних об-
ставин справи [5, c. 3-4].

Варто відмітити, що не дивлячись на схожість поруки 
та гарантії як способів забезпечення виконання зобов’я-
зання, законодавець передбачає абсолютно дві різні зво-
ротні вимоги у випадку виконання обов’язку за основним 
зобов’язанням, якщо божник не виконує взяті на себе 
обов’язки, а саме: регрес і суброгацію.

Так, незважаючи на те, що традиційно вимога поручи-
теля, що виконав свій обов’язок перед кредитором, вважа-
лась регресною [6, c. 180], аналіз законодавчих положень 
щодо прав поручителя, який виконав зобов’язання, забез-
печене порукою, дозволяє дійти висновку, що реалізація 
поруки приводить до суброгації прав кредитора до пору-
чителя, що виконав свій обов’язок.

ЦК України прямо вказує на приналежність права 
вимоги до боржника при виконанні його обов’язку пору-
чителем до права, що не виникає знову (як у регресному 
зобов’язанні), а переходить до іншої особи (поручителя). 
Поручитель стає кредитором не у новому (регресному) 
зобов’язанні, а до нього переходять права кредитора у іс-
нуючому зобов’язанні.

Такий перехід права не слід змішувати з регресною 
вимогою, що виникає в третьої особи після виконання 
нею зобов’язання. На відміну від суброгації (і від заміни 
кредитора у зобов’язанні цілому), регрес є наслідком при-
пинення зобов’язання (через його виконання), а не заміни 
кредитора, у зв’язку із чим до нього незастосовні правила 
про цесію.

В силу закону поручитель набуває прав кредитора і в 
акцесорних зобов’язаннях. Дане правило повинне засто-
совуватися, наприклад, і тоді, коли основне зобов’язання 
забезпечувалося крім поруки заставою майна (майнових 
прав) боржника. Поручитель у цьому випадку вправі 
одержати відшкодування своїх вимог з вартості предмета 
застави.

Таким чином, поручитель набуває права, що забезпе-
чує виконання основного зобов’язання, у зв’язку з тим, 
що він є правонаступником кредитора за основним зо-
бов’язанням. Це свідчить не про припинення такого зо-
бов’язання в результаті виконання поручителем свого 
обов’язку перед кредитором і виникненні на стороні по-
ручителя нового, регресного права вимоги до боржника, 

а про те, що реалізація поруки приводить до суброгації 
прав кредитора до поручителя, що виконав свій обов’язок.

Це має велике практичне значення, хоча б тому, що до 
цих вимог застосовується різний строк давності.

Отже, різниця між регресом і суброгацією принци-
пова. Сутнісна відмінність полягає в тому, що регрес 
припускає існування двох зобов’язань: перше – основне 
(головне), що виконує третя особа, і друге – виникаюче 
на основі, у зв’язку з виконанням першого, похідне (ре-
гресне) зобов’язання. Такий характер регресного зобов’я-
зання обумовлює і момент його виникнення: тільки після 
виконання якогось іншого зобов’язання. Тому дуже важ-
ливим є визначення, що саме має місце в тому чи іншому 
випадку.

Що стосується гарантії, то у ст. 569 ЦК України зако-
нодавець прямо називає зворотну вимогу, право на яку ви-
никає в гаранта, регресом.

Але треба враховувати особливості взаємин між га-
рантом і принципалом, головна з яких полягає в їхньо-
му відплатному характері: за видачу банківської гаран-
тії принципал сплачує гарантові винагороду. Розмір і 
порядок сплати такої винагороди повинні бути визначе-
ні угодою між гарантом і принципалом. Очевидно, що 
право на регресну вимогу до принципала, яким, безу-
мовно, володіє гарант, що сплатив бенефіциару грошо-
ву суму за банківською гарантією, за своїм обсягом не 
може не враховувати розмір винагороди, отриманої га-
рантом від принципала за видану банківську гарантію. 
Існує думка, що розмір винагороди як плата за видачу 
гарантії (послугу) не може «прив’язуватися» до обся-
гу регресної вимоги гаранта до принципала. Регресні 
вимоги здійснюються уже в рамках іншого правовідно-
шення між даними суб’єктами, яке може і не виникну-
ти. Відповідно, розмір винагороди та обсяг регресних 
вимог є предметом різних зобов’язань [7, с. 72]. Отже, 
саме це питання про обсяг регресної вимоги гаранта 
до принципала з обліком отриманої гарантом винаго-
роди від останнього (а не про подання гарантові права 
регресу) повинно вирішуватися в угоді між гарантом і 
принципалом, щоб уникнути безпідставного збагачен-
ня гаранта за рахунок принципала.

Якщо ж розглядати дану проблему по суті, то не мож-
на не помітити, що згідно до протилежного пропонова-
ного у літературі підходу, відповідно до якого гарант 
одержує право на регресну вимогу до принципала по від-
ношенню суми, сплаченої бенефіциару, тільки у випадку, 
передбаченому угодою між гарантом і принципалом, при 
відсутності такої домовленості допускається безпідставне 
збагачення принципала. Сплата гарантом відповідної гро-
шової суми бенефіциару погашає повністю або частково 
основне зобов’язання принципала (боржника) перед бе-
нефіциаром (кредитором). За цих умов відмова гарантові 
в праві на регресну вимогу до принципала по суті є ви-
знанням законності безпідставного збагачення на стороні 
принципала, що було б несправедливо, оскільки в нашому 
випадку в ролі принципала виступає боржник, що не ви-
конав основного зобов’язання [3, c. 598].

Отже, гарант має право на зворотну вимогу до борж-
ника лише стосовно тих сум, які фактично сплачені га-
рантом кредиторові. Однак при порушенні обов’язку 
боржника повернути відповідні грошові суми в порядку 
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регресу, гарант має право вимагати від боржника відшко-
дування відповідних збитків.

Слід відрізняти право гаранта на зворотну вимогу до 
боржника щодо сплачених за гарантією сум і право гаран-
та на отримання оплати від боржника за надані послуги 
щодо гарантії. Розмір відшкодування боржником сум, 
сплачених гарантом за гарантією, не залежить від суми 
оплати послуг гаранта (за винятком випадків, коли сто-
рони погодились про інше). Зокрема, навіть у випадку, 
коли за домовленістю сторін розмір оплати послуг гаран-
та обчислюється залежно від розміру фактичних виплат 
за гарантією. Така підвищена оплата послуг гаранта не 
впливає на право гаранта вимагати від боржника всієї 
суми, сплаченої за гарантією кредиторові, з урахуванням 
положень ч. 2 ст. 569 ЦК України [8, c. 77].

У відповідності до ч. 2 ст. 569 ЦК України гарант не 
має права на зворотну вимогу (регрес) до боржника у разі, 
якщо сума, сплачена гарантом кредиторові, не відповідає 
умовам гарантії, якщо інше не встановлено договором 
між гарантом і боржником.

Така невідповідність може виникнути при здійсненні 
виплати гарантом кредиторові, по-перше, за відсутності 
певних документів, вказаних у гарантії; по-друге, після 
закінчення строку дії гарантії; по-третє, у зв’язку з пере-
вищенням суми, вказаної в гарантії, тощо. При цьому для 
цілей відшкодування, за коментованою статтею, під умо-
вами гарантії мають розумітися ті умови, що відповідають 
угоді між гарантом і боржником стосовно видачі гарантії. 
Якщо гарантія не містила певні умови, передбачені уго-
дою між гарантом та боржником, питання щодо обов’яз-
ку боржника задовольнити зворотну вимогу гаранта по-
винно вирішуватись з урахуванням того, чи повинен був 
гарант здійснити виплату кредитору у випадку, якщо б 
він включив усі такі умови в гарантію. Якщо ж гарантія 
містила певні додаткові умови, не передбачені договором 
між боржником і гарантом, боржник не може стверджува-
ти що виплата гаранта була здійснена з порушенням умов 
гарантії [8, c. 78].

Разом з тим, як слушно вказують дослідники, непри-
пустимість пред’явлення гарантом вимоги до боржника у 
випадках, встановлених ч. 2 ст. 569 ЦК України, не виклю-
чає пред’явлення гарантом до бенефіціара вимог, що ґрун-
туються на ст. 1212 ЦК України про безпідставне набуття 
майна [9, с. 308].

Висновки. У підсумку зазначимо, що відповідно до 
чинного законодавства права гаранта на регресну вимо-
гу до принципала й обсяг такої вимоги залежать від умов 
угоди гаранта із принципалом або іншою особою, на про-
хання якої була видана гарантія. За загальним правилом, 
гарант має право на зворотну вимогу до боржника лише 
стосовно тих сум, які фактично сплачені гарантом креди-
торові. Однак при порушенні обов’язку боржника повер-
нути відповідні грошові суми в порядку регресу, гарант 
має право вимагати від боржника відшкодування відпо-
відних збитків. Крім того, розмір регресної вимоги може 
бути встановлений в договорі про видачу гарантії. Питан-
ня про обсяг регресної вимоги гаранта до принципала з 
обліком отриманої гарантом винагороди від останнього 
повинен вирішуватися в угоді між гарантом і принципа-
лом, щоб уникнути безпідставного збагачення гаранта за 
рахунок принципала.

Література:
1. Сахаров А.В. Понятие и правовая природа регрессного обяза-

тельства / А.В. Сахаров // Юриспруденция. – 2009. – № 4 (16) 
/ – [Eлeктрoнний рecурc]. – Рeжим дocтупу: http: // pravorggu.ru / 
2009_16 / saharov_20.shtml.

2. Зобов’язальне право: теорія і практика: навч. посібник для сту-
дентів юрид. вузів і факультетів / О.В.Дзера, Н.С. Кузнєцова, 
В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. 
– 912 с. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие 
положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 
2002. – 848 с.

4. Звекова И.А. Развитие института поручительства в российском 
праве / И.А. Звекова // Актуальные проблемы гражданского пра-
ва: сборник статей. – М.: Статут, Юрист, 2000. – Вып. 2. – С. 
141-192.

5. Слома В.М. Право гаранта на регресну вимогу до принципала: 
поняття та особливості // Науковий вісник Львівського держав-
ного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 1-7. 

6. Иоффе О.С. Обязательственное право / О.С. Йоффе. – М.: Юрид. 
лит., 1975. – 880 с.

7. Бирюкова Л.А. Гражданско-правовое регулирование отношений, 
связанных с использованием банковской гарантии: дис. … канд. 
юрид. наук / Л.А. Бирюкова. – Екатеринбург, 2003. – 190 с. 

8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 
т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, 
В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. ІІ. – 1088 с.

9. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства 
України: [в 4 т.] / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. 
Ротань. – К.: А.С. К.; Севастополь: Ін-т юридичних досліджень, 
2004. – Т. 2. – 864 с.

Жила А. В. Особенности регрессного требования 
гаранта к принципалу

Аннотация. Статья посвящена исследованию осо-
бенностей регрессного требования гаранта, который 
выполнил обязательство, обеспеченное гарантией. Сде-
лан вывод, что права гаранта на регрессное требование 
к принципалу и объем такого требования зависят от ус-
ловий соглашения гаранта с принципалом или другим 
лицом, по просьбе которого была выдана гарантия. Ис-
следована специфика определения объема регрессного 
требования гаранта.

Ключевые слова: регресс, гарантия, требование, 
гарант, принципал, поручительство.

Jila O. Features of the regress requirement of the 
guarantor to the principal

Summary. The article is devoted to research of 
features of the regress requirement of the guarantor who 
fulfilled the obligation provided with a guarantee. The 
conclusion is drawn that the rights of the guarantor for 
the regress requirement to the principal and the volume of 
such requirement depend on conditions of the agreement 
between the guarantor and the principal or other person at 
the request of whom the guarantee was given out. Specifics 
of scoping of the regress requirement of the guarantor are 
investigated.

Key words: regress, guarantee, requirement, guarantor, 
principal.
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ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ УМОВ 
ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Анотація. Стаття присвячена дослідженню науко-
вих позицій щодо визначення юридичної природи умов 
господарського договору в радянський період. Про-
аналізовано періодизацію розвитку інституту госпо-
дарського договору, класифікацію умов господарських 
договорів та особливості кожної групи зазначених до-
говірних умов.

Ключові слова: господарський договір, «плановий» 
договір, умови господарського договору, нормативне 
регулювання, радянський період.

Постановка проблеми. В процесі розвитку й станов-
лення інституту господарського договору значних змін 
зазнавали погляди щодо визначення власне договірних 
умов, що й становили зміст відповідних господарських 
договорів. Так, на різних етапах розвитку підходів до тлу-
мачення природи господарських договорів у правознавців 
та юристів-практиків різнилися погляди щодо значення 
умов господарських договорів, їх видів, юридичної сили, 
факторів, що впливали на дію договірних умов тощо. Вра-
ховуючи те, що в радянський період розвитку інституту 
господарського договору приділялась значно більша ува-
га (порівняно з попередніми історичними періодами) як 
зі сторони науковців, так і зі сторони практиків, важливо 
проаналізувати основні характерні риси умов господар-
ських договорів зазначеного періоду.

Стан дослідження. Не зважаючи на те, що загалом 
питання розвитку інституту господарського договору 
достатньо широко висвітлено в юридичній літературі, 
зокрема такими науковцями, як М. І. Брагинський, В. Г. 
Вердинкова, З. М. Земингофа, О. С. Іоффе, В. К. Мамутов, 
І. Б. Новицький, Н. І. Клейна та ін., комплексному аналі-
зу умов господарського договору та їх особливостям на 
конкретному історичному етапі розвитку останнім часом 
приділялось недостатньо уваги.

Метою даної статті є дослідження різних наукових 
підходів до вивчення юридичної природи та особливостей 
умов господарських договорів в радянський період.

Виклад основного матеріалу дослідження. Правова 
доктрина радянського періоду багата на фундаментальні 
наукові та теоретичні дослідження, присвячені господар-
ському договору, які належать видатним представникам 
науки цивільного та господарського права [1, c. 8]. Для 
більш повного розуміння процесу становлення та роз-
витку теорії господарського договору (включаючи визна-
чення його правової природи, правового регулювання, 
основних характеристик, особливостей змісту), слід роз-
глянути його періодизацію в радянському праві.

Перший етап розвитку теорії господарського договору 
охоплює період від появи планово-договірних зобов’я-
зань, триває до 1938 року [5, c. 3]. Цей етап характери-

зується не стільки зародженням і становленням нових 
понять, юридичних інститутів, в тому числі й цивільного 
договору, характерних для цивільного права соціалістич-
ного суспільства, скільки характерним для цього періоду 
поглядом на господарський договір як на інститут госпо-
дарського права, який наклав відбиток на подальший його 
розвиток.

Наприкінці двадцятих років у науковій літературі вже 
висловлювалася позиція щодо необхідності відокремлен-
ня галузі права, яке регулює майнові відносини у соціа-
лістичній господарській сфері від цивільного права, як 
самостійної галузі права, покликаної регулювати відно-
сини всередині народного господарства та між різними 
його підгалузями. Така точка зору висловлювалась П.І. 
Стучкою [7, c. 5]. Зазначена позиція була піддана критиці 
представниками панівної на той час теорії господарсько-
го права. Так, Л. Гінцбург зазначав, що безживна схема 
прямого постачання та внутрішньо-організаційного регу-
лювання поступається місцем конкретному різноманіттю 
найскладніших договірних відносин, за допомогою яких 
планові заходи втілюються в життя [6, c. 9].

У науковій літературі досліджуваного періоду відзна-
чалось, що існування в радянському господарстві двох 
форм організації обміну, обумовлених відмінністю між 
державною та колгоспно-кооперативною власністю, слу-
гувало підставою для існування двох видів договорів. То-
варний обіг, заснований на безпосередньому плануванні, 
обумовлений єдністю державної власності, отримує своє 
юридичне закріплення в «плановому» (господарському) 
договорі. В плановому (господарському) договорі основні 
умови, що передбачені планом виникнення договірних зо-
бов’язань, відповідним чином організовані. Ринковий же 
обіг, до якого належала більша частина продукції колгос-
пів, що контролювався державою за допомогою її еконо-
мічних важелів та посередніх форм планового впливу, ре-
гулювався «цивільно-правовим» договором [5, c. 6]. Так, 
згідно до ст. 130 ЦК РСФСР 1922 року, цивільно-правовий 
договір визнається укладеним, коли сторони висловили у 
такій формі, що вимагається законом, згоду за всіма істот-
ними його пунктами. Також було вказано, що істотними 
визнаються: предмет договору, ціна, строк, а також всі ті 
пункти, відносно до яких за попередньою заявою однієї зі 
сторін має бути досягнута згода [3, с. 138].

Другий етап розвитку теорії господарського договору 
починається з 1938 року і продовжується до 1956 року. 
Саме на сумнозвісній Нараді з питань науки радянської 
держави і права у 1938 році під керівництвом головного 
теоретика радянського права того часу А.Я. Вишинсько-
го концепцію господарського права було піддано остра-
кізмові, її прихильників оголошено «ворогами народу» і 
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закладено дуалістичний підхід до правового забезпечення 
регулювання економіки з позицій цивільного та адміні-
стративного права [1, c. 11]. Внаслідок цього цивільний 
договір став розглядатись як цивільно-правовий інсти-
тут, але самостійність інституту цивільного договору не 
означала відсутність розбіжностей всередині інституту, 
пов’язаних із впливом плану на ту чи іншу сферу суспіль-
ного життя. Але зазначені розбіжності існували в межах 
конкретного інституту і не могли слугувати підставою для 
поділу інституту цивільного договору на ряд самостійних 
інститутів.

В літературі даного періоду досліджувалась проблема 
співвідношення плану і договору, зустрічався термін «до-
говір, що базується на плані», вживався термін «господар-
ський договір», під яким пропонувалось розуміти планові 
договори, відносити до них договори купівлі-продажу 
між соціалістичними організаціями та підрядні договори 
у сфері капітального будівництва. Під впливом планової 
концепції із старих договірних форм поступово виробля-
лись нові правові форми, які часто за своїм значенням пе-
реростали в існуючі раніше договірні відносини [2, c. 67]. 
Як наслідок, виникали нові юридичні інститути, до яких 
слід віднести і господарський договір.

Третій період розвитку господарських договорів роз-
почався у 1956 році (і фактично тривав до кінця 80-х 
років). Саме в цей період теоретичні питання господар-
ського договору досліджувалися відродженою господар-
сько-правовою наукою і цивілістикою паралельно, в го-
стрій дискусії між собою.

Що ж до особливостей змісту цивільного та господар-
ського договору в радянський період, слід зазначити, що 
суттєвими, згідно до загальних правил цивільного законо-
давства, вважалися умови, які визнані такими законом або 
є необхідними для даного виду договору, а також всі інші 
умови, відносно яких за заявою однієї зі сторін має бути 
досягнуто згоди [4, c. 34].

В той же час, суттєвих умов саме господарського до-
говору було значно більше, що було обумовлено самою 
природою економічних відносин, які лежали в основі да-
ного договірного виду. Господарський договір поклика-
ний опосередковувати різноманітні потреби, які виникали 
в сфері соціалістичного виробництва і в сфері соціаліс-
тичного обігу [4, c. 47]. Тому важливо було максимально 
детально охарактеризувати предмет договору, розподіли-
ти в межах загального строку дії договору певні проміжні 
строки його виконання тощо.

Враховуючи ж економічну природу господарських 
договорів, вони не тільки закріплювали взаємні права 
і обов’язки сторін, а й фіксували певну систему органі-
зації економічної взаємодії сторін. Тому для найбільш 
ефективної взаємодії сторін важливо було передбачити та 
закріпити форми та методи сприяння кожної зі сторін ін-
шій стороні в процесі виконання останньою її договірних 
зобов’язань. Тому, наприклад, серед обов’язкових умов 
договору підряду на капітальне будівництво фігурують і 
такі, які визначають строки видачі зaмовником підрядчи-
ку робочих креслень і кошторисів на окремі об’єкти або 
строки надходження на майданчик обладнання та матері-
алів від замовника [4, c. 48].

В силу свого централізованого нормативного регулю-
вання та колосальної кількості вчинення в окремих сфе-

рах народного господарства (в сфері будівництва, надання 
послуг тощо) окремі види господарських договірних від-
носин виправдано вимагали типізації. Цей ефект досягав-
ся завдяки розробці та затвердженню типових договорів 
і, враховуючи те, що кожне положення такого договору 
мало бути враховане сторонами, автоматично всі умови 
таких типових договорів отримували силу суттєвих дого-
вірних умов.

Крім того, на кожному етапі розвитку договірних 
відносин існували певні державні вимоги та стандарти, 
яких сторони обов’язково повинні були дотримуватись 
та враховувати незалежно від юридичної природи та осо-
бливостей тих чи інших договірних відносин. Так, напри-
клад, вимоги щодо певних технологічних умов виробни-
цтва, щодо специфікації товарів, щодо форми розрахунків 
тощо. Такі вимоги державного регулювання слугували 
юридичними підставами для включення в зміст господар-
ських договорів суттєвих за своєю природою умов.

Окремо хотілося б звернути увагу на значення та роль 
суттєвих умов господарського договору, які в радянський 
період дещо відрізнялась від загальноприйнятих погля-
дів на даний вид договірних умов. За загальним прави-
лом суттєві умови господарського договору мають бути 
включені в договір за взаємною згодою сторін. Але для 
планових господарських договорів радянського періоду 
дана вимога не була обов’язковою і суттєвими умовами 
конкретного господарського договору вважались і такі 
умови, що не були закріплені в договорі, але які в обов’яз-
ковому порядку передбачені в плановому акті, який був 
підставою для укладення такого господарського договору.

Що ж до звичайних умов господарських договорів, які 
виокремлювались в радянський період, слід зазначити, що 
останні двома ознаками відрізнялися від звичайних умов 
цивільно-правових договорів: по-перше, вони були наба-
гато суттєвішими за своєю чисельністю, по-друге, їх зміст, 
в більшості випадків, закріплювався не диспозитивними 
(як часто відбувається в сфері регулювання негосподар-
ських майнових відносин), а імперативними чи обмеже-
но-диспозитивними юридичними нормами. Якщо в сфері 
регулювання цивільно-правових відносин для проекту-
вання звичайних договірних відносин використовувалися 
диспозитивні норми, в сфері регулювання господарських 
договорів використовувалися владно-примусові методи.

Застосовувалися імперативні юридичні норми, що 
мали основне значення для формування звичайних умов 
в господарських договорах. Наведемо приклад, який під-
твердить вищезазначене твердження, – пункт 14 «Поло-
ження про поставку товарів», який містив перелік суттє-
вих умов договору, не стосувався питання щодо розподілу 
між контрагентами витрат по транспортуванню продук-
ції. Отже, до числа суттєвих умов договору дана умова 
не належала. Та враховуючи те, що останнє все-таки було 
передбачено в п. 26 зазначеного Положення, його потріб-
но було кваліфікувати як звичайну умову. Між тим, п. 26 
передбачає: «транспортні витрати відносяться за рахунок 
постачальника або покупця у відповідності з прейскуран-
тами». Будь-яке інше вирішення даного питання в догово-
рі не допускається. Отже, ми маємо справу з імператив-
ною нормою, хоча вона і передбачає одну зі звичайних 
умов договору постачання товарів народного господар-
ства [4, c. 52-53].
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При формуванні звичайних умов господарських до-
говорів в радянський період досить часто використову-
вались так звані імперативно-альтернативні або обмеже-
но-диспозитивні норми права, специфіка яких полягала в 
поєднанні методу централізованого впливу та ініціативи 
найнижчих ланок господарської системи. Так, метод цен-
тралізованого впливу досягався за допомогою встанов-
лення чітких рамок, в межах яких сторони договору могли 
обирати ті чи інші положення для подальшого їх вклю-
чення в договір, а існування можливості такого вибору 
дозволяло сторонам укладати договори з максимальним 
врахуванням специфіки їх конкретних взаємовідносин.

Аналізуючи юридичну природу випадкових умов госпо-
дарських договорів, слід зазначити, що для них закріплення 
диспозитивних, а саме обмежено-диспозитивних юридичних 
норм, було дійсно виправданим, відкривало широкі можли-
вості для сторін відповідних договірних відносин. Найголов-
нішим у цьому відношенні було врахування цих можливо-
стей законодавцем та передбачення найбільш ефективного та 
доцільного способу їх законодавчого закріплення.

Висновки. Підсумовуючи проведений нами аналіз 
підходів до визначення юридичної природи умов госпо-
дарського договору в радянський період, слід звернути 
увагу, що даний історичний етап характеризувався до-
сить різноплановим ставленням, в першу чергу, до по-
няття господарського договору, його юридичної природи 
та особливостей умов договору. Так, враховуючи еконо-
мічну суть господарського договору його виділено в ок-
ремий правовий інститут. Вченими радянського періоду 
виокремлювались суттєві, звичайні та випадкові умови 
господарських договорів, неодноразово акцентувалась 
увага на відмінностях як між господарським та цивіль-
ним договорами загалом, так і між їх умовами, що було 
обумовлено більш складною юридичною природою саме 
господарського договору.
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Жирун А. В. Пути определения юридической 
природы условий хозяйственного договора в совет-
ский период

Аннотация. Научная статья посвящена исследо-
ванию особенностей взглядов на условия хозяйствен-
ного договора в советский период. Проанализирована 
периодизация развития института хозяйственного до-
говора, классификация условий хозяйственных дого-
воров и особенности каждой группы данных договор-
ных условий.

Ключевые слова: хозяйственный договор, «пла-
новый» договор, условия хозяйственного договора, 
нормативное регулирование, советский период.

Zhirun A. Ways of determination of legal nature of 
conditions of the econ omic agreement in the period of 
soviet union

Summary. Article is devoted to research of peculiarities 
of the approaches to definition of conditions of economic 
agreement in the period of Soviet Union. Periodization 
of development of the institute of economic agreement, 
classification of the conditions of the economic agreements, 
as well as the distinctions of each group of the respective 
conditions are analyzed.

Key words: economic agreement, «planned» agreement, 
conditions of economic agreement, legal regulation, period 
of Soviet Union.
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Заболотний І. І.,
здобувач кафедри кримінального процесу

Національної академії прокуратури України

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ 
У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 

НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА 
ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проку-
рорського нагляду та судового контролю у механізмі 
забезпечення прав людини на недоторканність житла 
чи іншого володіння особи. Проаналізовано низку рі-
шень Європейського суду з прав людини щодо мети та 
значення судового контролю у механізмі забезпечення 
прав людини на недоторканність житла чи іншого во-
лодіння особи. Зроблений висновок про те, що одним із 
головних інструментів у механізмі забезпечення цього 
права є судовий контроль.

Ключові слова: прокурорський нагляд, судовий 
контроль, права людини, право на недоторканність 
житла чи іншого володіння особи, слідчі дії, практика 
Європейського суду з прав людини.

Постановка проблеми. Право на недоторканність 
житла є невід’ємним правом людини, яке має бути забез-
печено не лише за допомогою нормативного закріплен-
ня, а й під час безпосереднього провадження досудового 
розслідування. Відправним аспектом закріплення цього 
права є міжнародні нормативно-правові акти, вироблені 
світовою спільнотою у двадцятому столітті. До них від-
носяться:

1) ст. 12 Загальної декларації прав людини 1948 р. ви-
значає, що ніхто не може зазнавати безпідставного втру-
чання у його особисте і сімейне життя, безпідставного 
посягання на недоторканність його житла, тайну його 
кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна лю-
дина має право на захист закону від такого втручання або 
таких посягань [1];

2) ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і полі-
тичні права 1966 р. вказує, що ніхто не повинен зазнавати 
свавільного чи незаконного втручання в його особисте і 
сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на не-
доторканність його житла або таємницю його кореспон-
денції чи незаконних посягань на його честь і репутацію. 
Кожна людина має право на захист закону від такого втру-
чання чи таких посягань [2];

3) ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод 1950 р., в якій визначено, що кожен має право на 
повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого 
житла і кореспонденції. Органи державної влади не мо-
жуть втручатись у здійснення цього права, за винятком 
випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом 
і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного до-
бробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочи-

нам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав 
і свобод інших осіб [3].

Метою і завданням статті є комплексна розробка 
сучасних підходів до вирішення існуючих проблем про-
курорського нагляду і судового контролю у механізмі за-
безпечення права на недоторканність житла чи іншого во-
лодіння та внесення науково обґрунтованих рекомендацій 
в контексті міжнародних стандартів щодо вдосконалення 
чинного законодавства та практики його застосування.

Питання забезпечення прав людини на недоторкан-
ність житла чи іншого володіння під час провадження 
досудового розслідування у сучасному кримінальному 
провадженні України розглядали Т. О. Борець, Д. Л. Ва-
силенко, Д. Є. Кутоманов, І. Ф. Літвінова, Е. Є. Манівець,  
В. В. Назаров, І. І. Присяжнюк, Т. В. Садова, О. А. Струть, 
А. І. Хальота та інші. Однак із реформування кримінально-
го процесуального законодавства у 2012 році дослідження 
зазначеного питання набуло особливої актуальності.

Виклад основного матеріалу. Слід відзначити, що під 
час розробки нового КПК України з метою максимально-
го забезпечення прав людини були враховані не тільки 
всі наведені вище міжнародні документи, а й положення 
ст. 30 Конституції України, відповідно до якої не допус-
кається проникнення до житла чи до іншого володіння 
особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як 
за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випад-
ках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи 
з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються 
у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений зако-
ном порядок проникнення до житла чи до іншого володін-
ня особи, проведення в них огляду і обшуку [4].

Наслідком цієї роботи стало закріплення у Криміналь-
ному процесуальному кодексі України (далі – КПК Укра-
їни) [5] не тільки такої засади, як недоторканність житла 
чи іншого володіння особи (п. 6 ч. 1 ст. 7 та ст. 13 КПК 
України), а й сукупності процесуальних норм, які врегу-
льовують процедурні питання застосування зазначеного 
права учасниками кримінального провадження.

Зазначимо, що, незважаючи на закріплення засади не-
доторканності житла чи іншого володіння особи у Кримі-
нально-процесуальному кодексі України 1960 року (далі 
– КПК України 1960 р.) [6] (ст. 14 [1]), механізм забез-
печення відповідного права людини був недостатньо вре-
гульований. Такий стан речей був пов’язаний, насампе-
ред, як з неналежним закріпленням та функціонуванням 
судового контролю у кримінальному провадженні, так і з 
правовою невизначеністю поняття «житло чи інше воло-
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діння особи». Так, В. Т. Маляренко, аналізуючи норматив-
не закріплення засади недоторканності житла чи іншого 
володіння особи, вказав, що конституційна норма і наве-
дена норма КПК України 1960 р. дещо відрізняються від 
формули, передбаченої ч. 2 ст. 8 Європейської конвенції 
з прав людини. Зокрема, в ній зазначено, що «держава не 
може втручатися у здійснення цього права (тобто права на 
повагу в даному випадку до житла людини) інакше, ніж 
згідно із законом та у випадках, необхідних в демократич-
ному суспільстві в інтересах національної та громадської 
безпеки або економічного добробуту країни, з метою за-
побігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров’я 
або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших лю-
дей». При порівнянні наведених норм і ми побачимо, що 
Європейська конвенція передбачає значно ширші мож-
ливості для обмеження права особи на недоторканність 
житла, ніж в національному законодавстві. Не йде в ній 
мова і про інше володіння особи. У всякому разі можна 
прогнозувати, що в боротьбі зі злочинністю це буде сер-
йозною перепоною. Оскільки Конвенція ратифікована 
Україною і стала частиною національного законодавства, 
її неспівпадання з Конституцією України і КПК України 
1960 р. створює відповідну проблему в судочинстві. Суди 
вимушено зобов’язані при певних обставинах застосову-
вати Конвенцію як акт прямої дії [7, с. 3].

Додамо, що КПК України 1960 р. недостатньою мірою 
врегульовував недоторканності житла чи іншого воло-
діння особи. Такий стан речей пояснювався недостатнім 
впровадження інституту судового контролю у криміналь-
ному провадженні. Зокрема, до механізму забезпечення 
прав людини на недоторканність житла чи іншого во-
лодіння під час провадження досудового розслідування 
можна віднести наступні вимоги: 1) обшук проводиться 
за вмотивованою постановою слідчого з санкції проку-
рора чи його заступника, за винятком житла чи іншого 
володіння особи (ч. 3 ст. 177 КПК України 1960 р.); 2) у 
невідкладних випадках обшук, за винятком житла чи ін-
шого володіння особи, може бути проведений без санкції 
прокурора, але з наступним повідомленням прокурора в 
добовий строк про проведений обшук та його результа-
ти (ч. 4 ст. 177 КПК України 1960 р.); 3) обшук житла чи 
іншого володіння особи, за винятком невідкладних ви-
падків, проводиться лише за вмотивованою постановою 
судді (ч. 5 ст. 177 КПК України 1960 р.); 4) у невідкладних 
випадках, пов’язаних із врятуванням життя та майна чи з 
безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння осо-
би може бути проведено без постанови судді (ч. 6 ст. 177 
КПК України 1960 р.); 5) огляд житла чи іншого володін-
ня особи проводиться лише за вмотивованою постановою 
судді (ч. 4 ст. 290 КПК України 1960 р.); 6) у невідклад-
них випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей 
та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину, а також за письмовою 
згодою володільця огляд житла чи іншого володіння осо-
би може бути проведено без постанови судді (ч. 5 ст. 290 
КПК України 1960 р.); 7) для проведення у невідкладних 
випадках огляду місця події в житлі чи іншому володінні 
особи, який здійснюється за її заявою або повідомленням 
про вчинений щодо неї злочин, а так само у разі відсут-
ності цієї особи або неможливості отримати від неї згоду 

на проведення невідкладного огляду місця події, рішення 
суду не потребується (ч. 6 ст. 290 КПК України 1960 р.); 8) 
після проведення огляду у невідкладних випадках та ог-
ляду місця події слідчий в протоколі огляду обов’язково 
зазначає причини, що обумовили проведення огляду без 
постанови судді, та протягом доби з моменту проведен-
ня цієї дії повідомляє про здійснений огляд житла чи ін-
шого володіння особи та його наслідки прокурора, який 
здійснює нагляд за досудовим слідством (ч. 7 ст. 290 КПК 
України 1960 р.).

При цьому КПК України 1960 р. взагалі не надавав ви-
значення категорії «житло чи інше володіння особи» та 
допускав проведення відтворення обстановки і обставин 
події (ст. 194 КПК України 1960 р.) у житлі чи іншому во-
лодінні особи без будь-якого рішення суду чи прокурора, 
що здійснює нагляд за додержанням законів під час про-
ведення досудового розслідування.

Відмітимо, що значний внесок у забезпечення прав 
людини на недоторканність житла чи іншого володіння 
під час провадження досудового розслідування у сучас-
ному кримінальному провадженні України було зроблено 
під час тлумачення проблемних категорій Верховним Су-
дом України у п. 11 постанови від 28 березня 2008 року № 
2 «Про деякі питання застосування судами України зако-
нодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження ок-
ремих конституційних прав і свобод людини і громадяни-
на під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, 
дізнання і досудового слідства». Так, під житлом треба ро-
зуміти: 1) особистий будинок з усіма приміщеннями, які 
призначені для постійного чи тимчасового проживання 
в них, а також ті приміщення, які, хоча й не призначені 
для постійного чи тимчасового проживання в них, але є 
складовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, не-
залежно від форми власності, яке належить до житлового 
фонду і використовується для постійного або тимчасового 
проживання (будинок, квартира в будинку будь-якої фор-
ми власності, окрема кімната в квартирі тощо); 3) будь-яке 
інше приміщення або забудова, які не належать до житло-
вого фонду, але пристосовані для тимчасового проживан-
ня (дача, садовий будинок тощо). Згідно з вимогами ст. 17 
Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV «Про ви-
конання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» судам необхідно враховувати, що від-
повідно до практики Європейського суду з прав людини 
поняття «житло» у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 
р.) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може по-
ширюватися на офісні приміщення, які належать фізич-
ним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та 
інші приміщення. Як «інше володіння» слід розуміти такі 
об’єкти (природного походження та штучно створені), які 
за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і 
зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). 
Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, га-
раж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутово-
го, виробничого та іншого призначення, камера сховища 
вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, 
автомобіль тощо [8].

Дійсно, практика Європейського суду з прав людини 
стала визначальним фактором не тільки для правильно-
го розуміння категорії «житло чи інше володіння особи», 
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а й для максимального забезпечення зазначеного права 
засобами прокурорського нагляду та судового контролю. 
Більш того, Європейський суд з прав людини, розглядаю-
чи питання втручання у право людини на недоторканність 
житла, у справі «Круслен проти Франції» [9] вказує, що 
відповідний закон може створювати деякі обмеження для 
особи. Формула «передбачено законом» в сенсі ст. 8 п. 2 
Конвенції про захист прав людини та основних свобод ви-
магає, по-перше, щоб аналізовані дії влади мали підстави 
у внутрішньому законодавстві. Одночасно дане положен-
ня має на увазі і якість конкретного закону. Вона вимагає, 
щоб закон був доступний для зацікавленої особи, яке мог-
ло б передбачати наслідки його застосування щодо себе, 
а також щоб закон не суперечив принципу верховенства 
права. При цьому у справі «Функе проти Франції» [10] 
Європейський суд з прав людини вказав, що стосується 
«якості» внутрішніх правових норм у світлі Конвенції, то 
воно залежить від точності, з якою законодавство і судова 
практика визначають обсяг і умови здійснення владних 
повноважень, виключаючи небезпеку сваволі. До того ж, 
ст. 8 Конвенції не вимагає попереднього судового дозволу 
на проведення обшуків вдома і вилучень.

Чинний КПК України надзвичайно жорстко підійшов 
до механізму забезпечення права на недоторканність жит-
ла чи іншого володіння. Основою такого забезпечення 
слід вбачати у створенні потужного інституту судового 
контролю. Аналіз норм КПК України дає підстави вважа-
ти, що місце та роль прокурорського нагляду та судового 
контролю у механізмі забезпечення прав людини на не-
доторканність житла чи іншого володіння під час прова-
дження досудового розслідування полягає у наступному: 
1) обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді 
(ч. 2 ст. 234 КПК України); 2) звертатися до слідчого судді 
із клопотанням про проведення обшуку має право слід-
чий за погодженням з прокурором або прокурор (ч. 3 ст. 
234 КПК України); 3) клопотання про проведення обшуку 
повинно містити відомості про речі, документи або осіб, 
яких планується відшукати (п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК Украї-
ни); 4) слідчий, прокурор має право до постановлення ух-
вали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння 
особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із вря-
туванням життя людей та майна чи з безпосереднім пере-
слідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. 
У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із 
прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення 
таких дій звернутися з клопотанням про проведення об-
шуку до слідчого судді (ч. 3 ст. 233 КПК України); 5) ог-
ляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно 
з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку 
житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК Укра-
їни); 6) слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи 
іншому володінні особи, здійснюється лише за добровіль-
ною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухва-
ли слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого 
з прокурором, або прокурора (ч. 5 ст. 240 КПК України); 
7) обстеження шляхом таємного проникнення до публіч-
но недоступних місць, житла чи іншого володіння особи 
з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають 
значення для їх досудового розслідування; виготовлення 
копій чи зразків зазначених речей і документів; виявлення 

та вилучення зразків для дослідження під час досудово-
го розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; 
виявлення осіб, які розшукуються; встановлення техніч-
них засобів аудіо-, відеоконтролю особи проводиться на 
підставі ухвали слідчого судді (ч. 4 ст. 267 КПК України).

Більш того, КПК України надав визначення категорії 
«житло чи інше володіння особи». Так, під житлом осо-
би розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у 
постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно 
від його призначення і правового статусу, та пристосова-
не для постійного або тимчасового проживання в ньому 
фізичних осіб, а також всі складові частини такого при-
міщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначе-
ні для утримання осіб, права яких обмежені за законом. 
Під іншим володінням особи розуміються транспортний 
засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщен-
ня побутового, службового, господарського, виробничого 
та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні 
особи.

Враховуючи викладене, слід відмітити, що сучасний 
судовий контроль у механізмі забезпечення прав людини 
на недоторканність житла чи іншого володіння під час 
провадження досудового розслідування, як і КПК України 
в цілому, побудований виключно на найбільш прогресив-
них положеннях, визначених міжнародним співтовари-
ством, а тому є надзвичайно потужним інструментом у 
забезпеченні такої засади кримінального провадження, як 
недоторканність житла чи іншого володіння особи.
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Заболотный И. И. Прокурорский надзор и судеб-
ный контроль в механизме обеспечения права на не-
прикосновенность жилища или иного владения лица

Аннотация. Статья посвящена исследованию про-
курорского надзора и судебного контроля в механизме 
обеспечения прав человека на неприкосновенность жи-
лища или иного владения лица. Проанализирован ряд 
решений Европейского суда по правам человека относи-
тельно цели и значения судебного контроля в механизме 
обеспечения прав человека на неприкосновенность жи-
лища или иного владения лица. Сделан вывод о том, что 
одним из главных инструментов в механизме обеспече-
ния этого права является судебный контроль.

Ключевые слова: прокурорский надзор, судебный 
контроль, права человека, право на неприкосновенность 
жилища или иного владения лица, следственные дей-
ствия, практика Европейского суда по правам человека.

Zabolotnyi I. The prosecutor’s supervision and 
judicial monitoring mechanism to ensure the right to 
inviolability of the home or other property

Summary. The article is sanctified to research of 
public prosecutions and judicial control in the mechanism 
of providing of human rights on inviolability of 
accommodation or other possession. Analyzed a number of 
decisions of the European court is analyzed on human rights 
in relation to an aim and value of judicial control in the 
mechanism of providing of human rights on inviolability of 
accommodation or other possession. A conclusion is done 
that one of the main tools in the mechanism of this law is to 
ensure judicial review.

Key words: procurator, judicial review, human rights, 
the right to personal integrity at home or other property, the 
investigative procedures of the European Court of Human 
Rights.
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ВЕБ-САЙТ ЯК НЕПОІМЕНОВАНИЙ 
ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Анотація. Стаття присвячена сучасним тенден-
ціям розуміння поняття «веб-сайт» як непоіменованого 
об’єкту авторських прав, виокремленню його суттєвих 
ознак, особливостей суб’єктного складу та його місця в 
системі об’єктів авторського права в Україні.

Ключові слова: веб-сайт, Інтернет, інтернет-сайт, 
веб-сторінка, інтернет-сторінка, авторське право, непо-
іменований об’єкт.

Постановка проблеми. Веб-сайт є новітнім об’єктом 
не тільки в юридичному розумінні, а й у загальнотеоре-
тичному, адже відкритий доступ до першого публічного 
веб-сайту датується 30 квітня 1993 року [1] (хоча в літера-
турі справедливо зазначається, що ще в 1945 році Ванневар 
Буш (Vannevar Bush) запропонував ідеї індексації накопи-
ченої людством інформації для її швидкого пошуку  [2].

Закріплення відповідних положень щодо правової рег-
ламентації веб-сайту, доменного імені та інших категорій, 
що пов’язанні з використанням мережі Інтернет тільки 
починають формуватись у юридичній доктрині, практиці 
та законодавстві.

Метою дослідження є аналіз законодавчого та док-
тринального підходів до розуміння поняття та правової 
природи веб-сайту, виокремлення його істотних ознак та 
місця в системі об’єктів авторського права в Україні.

Стан дослідження. Вивченню питання щодо розумін-
ня веб-сайту як об’єкта авторського права присвячували 
монографічні та інші наукові дослідження: М. Гура, М. 
Селіванов, Н. Майданик, К. Басманова, М. Хатаєва, П. Ба-
барикін, А. Серго, Ю. Борисова та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. На жаль, в 
Україні на законодавчому рівні поняття веб-сайту не закрі-
плено. Однак існує легальна дефініція даного поняття на 
підзаконному рівні, а саме в Порядку інформаційного на-
повнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу 
органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-
сайтів органів виконавчої влади (пункт 1.3), затвердженого 
наказом Держкомінформу України, Держкомзв’язку та ін-
форматизації від 25.11.2002 р. № 327/226. [3] В цьому до-
кументі зазначено, що веб-сайт – сукупність програмних та 
апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет 
разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у роз-
порядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ юри-
дичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та 
інші інформаційні послуги через мережу Інтернет [3].

В Законі України «Про авторське право та суміжні 
права» веб-сайт як окремий об’єкт авторського права не 
згадується, але відкритий перелік об’єктів, зазначений в 
ст. 8 даного Закону, що дозволяє припускати можливість 
його правової охорони.

В правовій доктрині існує кілька підходів до визна-
чення веб-сайту: М.В. Гура під «інтернет-сайтом» розу-
міє відокремлений, логічно завершений елемент мережі 
Інтернет, створений на основі технології гіперпосилань, 
що розташовано на сервері (host), має унікальну адресу 
(url), за якою до нього може отримати доступ будь-який 
користувач мережі Інтернет, та у своїй основі містить Ін-
тернет-сторінки, які мають графічний вигляд, що можуть 
бути переглянуті за допомогою спеціальних комп’ютер-
них програм (браузерів) [4, с. 6].

М.А. Хатаева характеризує web-сайт як «системну 
адресну інформацію в Інтернеті про конкретну особу 
і його товар (роботу, послугу), створену за допомогою 
електронних пристроїв і доступну невизначеному колу 
користувачів» [5, с. 10].

У вузькому (як цифровий твір) і в широкому (як майно-
вий комплекс) розумінні запропоновано розглядати Інтер-
нет-сайт П.В. Бабарикіним. При цьому до Інтернет-сайту 
як майнового комплексу включаються матеріальні носії 
інформації (сервер та ін.), що виключає можливість роз-
гляду Інтернет-сайту як комплексу виключних прав, тобто 
як об’єкта, що регулюється не тільки нормами законодав-
ства в області інтелектуальної власності [6].

К.С. Басманова розуміє інтернет-сайт як призначений 
для розміщення в мережі Інтернет результат інтелектуаль-
ної діяльності, що складається зі статичної основи (базо-
вого елемента сайту), що представляє собою програмний 
(об’єктний) код і породжувані ним візуальні відображення 
(дизайн сайту), і динамічного змісту (контенту), що пред-
ставляє собою сукупність різнорідних об’єктів виключ-
них прав та інших матеріалів, системно розташованих у 
межах базового елемента сайту [7, с. 9].

Представники країн англосаксонської правової систе-
ми (Bell T.W., Standler R.B.) переважно використовують 
описовий підхід до визначення поняття веб-сайту. Ак-
цент робиться на захисті окремих об’єктів, розміщених на 
веб-сайті, а не веб-сайту в цілому[8], [9].

Існує ще й позиція російського науковця А.Г. Серго, згід-
но з якою інтернет-сайт загалом можна розглядати по-різно-
му: якщо брати його технічну складову, то це – сукупність 
програм для ЕОМ або базу даних, а якщо робити акцент на 
інформаційній складовій сайту – як ЗМІ, хоча, звичайно, не 
кожний сайт належить до цієї категорії.[10, с. 8]

Н.І. Майданик зазначає, що в юридичному розумінні 
під web-сайтом слід розуміти визнаний об’єктом автор-
ського права електронний (цифровий) твір, що існує у ви-
гляді одиниці віртуального простору, яка складається з ін-
тернет-сторінок (html-документів), зміст якого становить 
систематизована сукупність даних (програм ЕОМ або баз 
даних) [11, с. 79].
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Перш за все, слід наголосити, що до веб-сайту слід 
застосовувати загальні вимоги, які ставляться до об’єктів 
авторського права:

Авторське право на веб-сайт виникає внаслідок факту 
його створення. Для виникнення і здійснення авторського 
права законодавством України не вимагається реєстрація 
веб-сайту чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а 
також виконання будь-яких інших формальностей.

Веб-сайт повинен бути виражений в об’єктивній фор-
мі та бути результатом творчої праці його автора. Не мож-
на не погодитись з позицією К. С. Басманової, яка зазна-
чає, що необхідною і достатньою умовою для існування 
об’єкта виключних прав в мережі Інтернет є можливість 
його втілення у віртуальну форму, тобто його реалізації 
на ЕОМ [7, с. 15]. Вважаємо, що зазначена ознака буде 
притаманна в повній мірі і для веб-сайту.

Крім того, зазначений науковець вказує на проблему 
юридичної кваліфікації інтернет-сайту як результату інте-
лектуальної діяльності – віднесення його до тієї чи іншої 
групи відомих об’єктів. З одного боку, Інтернет-сайт, ви-
конаний на мові гіпертекстової розмітки з програмними 
вкрапленнями, являє собою програму для ЕОМ. З іншого 
боку, художнє рішення Інтернет-сайту, що виникає при 
перегляді його гіпертексту в браузері, являє собою охоро-
нюваний авторським правом дизайн, який за певних умов 
(умов патентоспроможності) може бути зареєстрований в 
якості промислового зразка [7, с. 19].

Особливості об’єктного складу веб-сайту. В літерату-
рі висловлюється позиція (Н.І. Майданик), що структурно 
веб-сайт складається з певної кількості складових, які в 
сукупності забезпечують виконання його функціонально-
го призначення. Мінімальний набір елементів web-сайту 
(або web-pecypcy) передбачає наявність п’яти їх видів: 1) 
дизайн; 2) структурне рішення; 3) програмне забезпечен-
ня; 4) контент; 5) доменне ім’я [11, с. 74].

На жаль, ми не можемо повністю погодитись з да-
ною позицією, зокрема з наступних міркувань: вважа-
ємо, що доменне ім’я – самостійний засіб індивідуалі-
зації учасників цивільного обороту, який пов’язаний з 
торговельною маркою (домени верхнього рівня (TLD)), 
а не з авторським правом. Один і той же веб-сайт може 
розміщуватись на декількох доменних іменах, може не 
використовувати доменні імена (доступ здійснюється 
безпосередньо за допомогою IP адреси), або взагалі 
переглядатись у віртуальному середовищі чи у вигляді 
збереженої копії.

Дизайн сайту, як його художнє оформлення, залежно 
від конкретних обставин у літературі визнається об’єктом 
авторського права, на зразок твору образотворчого мисте-
цтва, або промислового зразка у випадку виключної уні-
кальності та самоцінності розробленого дизайнерського 
рішення[10, с. 8]. Однак, веб-сайт може бути взагалі без 
дизайну як такого, проте відповідати мінімальним вимо-
гам технічного оформлення (використання тільки базових 
тегів: <html>, <head>, <body>, <title> та текстових знаків), 
тобто бути інформаційним об’єктом. 

Програмне забезпечення (за законодавством України 
– комп’ютерні програми) віднесено до окремого об’єкта 
авторського права, що охороняється як літературний твір.

Однак стосовно веб-сайту дану ознаку слід розглядати 
з певними застереженнями.

Так, існує достатня кількість веб-сайтів, що написані 
тільки на мові інтернет-розмітки HTML (або XHTML). 
Слід розрізняти мови програмування та мови, які при-
значені для відображення (мови розмітки гіпертексту). 
На мовах програмування пишуться виконувані програми, 
вихідним продуктом мов програмування є виконуваний 
код. Цей код виконується процесором (машиною). Мови 
відображення (мови розмітки гіпертексту) застосовують-
ся для відображення документів, вихідним продуктом 
яких є дані. Ці дані призначені для сприйняття кінцевого 
результату фізичними особами. За загальним правилом, 
для того, щоб вважатись мовою програмування, така мова 
повинна бути повною за Тюрингом [12]. Мова HTML 
(XHTML) такою не є. Тому і сайти, які написані тільки на 
мові HTML, вважаємо, не відповідають зазначеній вище 
ознаці.

Однак нами було розглянуто тільки один із видів 
веб-сайтів (в більшості випадків – так звані «сайти-візит-
ниці»); веб-сайти, що мають в своїй структурі браузерний 
рушій, рушій JavaScript, пошуковий рушій чи інший еле-
мент, який за своєю сутністю є комп’ютерною програмою, 
безперечно, відповідатиме критерію наявності програм-
ного забезпечення.

Якщо ж розглядати веб-сайт в контексті його управ-
ління та адміністрування, то слід зазначити, що на відпо-
відному хостингу завжди існує панель адміністрування 
веб-сайтом, яка може розглядатись як програмне забезпе-
чення. Але вона матиме опосередковане відношення до 
основного веб-сайту.

Пропонуємо розглядати контент веб-сайту в трьох 
значеннях:

а) контент веб-сайту як складеного об’єкта авторського 
права, під яким доцільно розуміти всі об’єкти авторсько-
го права, які можуть використовуватись безпосередньо 
при перегляді веб-сайту (шрифти, аудіовізуальні твори, 
фотографії, літературні твори, бази даних, елементи, що 
розміщуються в структурі веб-сайту за допомогою тегів 
<object> <iframe> та інших. (мається на увазі об’єкти, 
створені за допомогою технології Adobe® Flash®);

б) контент веб-сайту як інформаційного ресурсу – 
будь-яка інформація, яка на ньому знаходиться. Вважає-
мо, що в цьому розумінні також слід включати об’єкти, 
що не охороняються авторським правом (в тому числі гі-
перпосилання) та об’єкти, що безпосередньо не можуть 
використовуватись на веб-сайті, а доступні для заванта-
ження і подальшого використання в іншому середовищі;

в) контент веб-сайту як частину службової інформації 
в HTML-документі, яка міститься в однойменному полі. У 
цьому полі розміщують опис-резюме даного інтернет-ре-
сурсу. 

Особливості суб’єктного складу веб-сайту як об’єкта 
авторського права. Пропонуємо дві системи суб’єктів ав-
торського права на веб-сайт в залежності від етапу його 
існування:

1. На етапі побудови («написання») веб-сайту вважа-
ємо за доцільне розглядати систему замовник веб-сайту 
– автор (відповідно до умов авторського договору – за-
мовлення) К.С. Басманова зазначає, що авторами основи 
веб-сайту є веб-дизайнер (в частині дизайну веб-сайту), 
веб-верстальщик та веб-програміст [7, с. 9]. Вище нами 
було зазначено, що програмне забезпечення та дизайн не є 
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обов’язковими ознаками веб-сайту, тому виникає питання 
можливості поєднання всіх зазначених вище суб’єктів в 
одній особі.

2. На етапі функціонування веб-сайту за доцільне роз-
різняти  власника веб-сайту, до якого перейшли всі майно-
ві права на веб-сайт з попереднього етапу (крім випадків 
ліцензування), та упорядника веб-сайту, який користуєть-
ся авторським правом за умови дотримання ним прав ав-
торів кожного з творів, включених до складеного твору. 
Крім того, слід виокремлювати окремих правоволодільців 
на контент веб-сайту як складеного об’єкта авторського 
права. 

Висновки. Таким чином, на даний в юридичній док-
трині відсутнє єдине розуміння щодо поняття веб-сайту. 
Узагальнивши наведені позиції та істотні ознаки даного 
об’єкта авторського права пропонуємо: 

– виділяти наступні елементи об’єктного складу 
веб-сайту: обов’язкові – контент веб-сайту та його струк-
турне рішення, факультативні – дизайн та програмне за-
безпечення;

– розуміти контент веб-сайту в трьох значеннях: як 
складений об’єкт авторського права, контент веб-сайту 
як інформаційного ресурсу, контент веб-сайту як частину 
службової інформації в HTML-документі; 

– під веб-сайтом розуміти написаний на мові інтер-
нет-розмітки цифровий твір, який існує у віртуальній 
формі і може мати програмний характер, призначений для 
розміщення в мережі Інтернет і забезпечує доступ юри-
дичних та фізичних осіб до інформації (контенту веб-сай-
ту), що міститься на ньому.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
ТА ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню обста-
вин, що є необхідними та достатніми умовами для ре-
єстрації шлюбу та визнання його правозгідним. Умови 
укладення шлюбу регламентуються як система юри-
дичних фактів, сукупність яких є підставою виникнен-
ня сімейних відносин.

Ключові слова: шлюб, умови укладення шлюбу, пе-
решкоди до укладення шлюбу, право на шлюб.

Постановка проблеми. Умови укладення шлюбу ви-
значені як загальні засади реалізації права на шлюб, що 
є своєрідними законами шлюбу [1], додержання яких не-
обхідне для його правозгідності. Серед них виокремлю-
ються обставини, що унеможливлюють шлюб, які висту-
пають перешкодами для чоловіка та жінки, що прагнуть 
зареєструвати сімейний союз у органі державної реєстра-
ції актів сімейного стану. Чинна регламентація умов укла-
дення шлюбу визначається їх значенням для формування 
сімейних відносин, тому дослідження сутності цих обста-
вин сприятиме однозначному розумінню та застосуванню 
відповідних правових норм.

Аналіз сучасних досліджень та публікацій свідчить 
про те, що зазначена проблематика висвітлюється пере-
важно в контексті підстав недійсності шлюбу. Вагомий 
внесок у розробку теоретичних аспектів цієї проблема-
тики внесений науковими працями таких вчених, як О.В. 
Бикова, В.І. Борисова, В.С. Гопанчук, І.В. Жилінкова, З.В. 
Ромовська, Є.О. Харитонов та іншими дослідниками сі-
мейних правовідносин.

Метою статті є дослідження умов укладення шлюбу 
відповідно до актів сімейного законодавства з подальшим 
визначенням особливостей визначення їх змісту та обсягу.

Виклад основного матеріалу. У відповідності до 
міжнародно-правових актів у галузі прав людини та Кон-
ституції України загальновизнаним є право чоловіка та 
жінки укладати шлюб без обмежень за ознаками раси, на-
ціональності, релігійних переконань, яке забезпечується 
обов’язком держави гарантувати його здійснення кожно-
му, хто знаходиться під її юрисдикцією.

Така регламентація права на шлюб розкриває сімейні 
відносини, що виникають на підставі шлюбу, як стабіль-
ний союз людей, що виявили вільний намір мати взаєм-
ні права та обов’язки з метою продовжувати свій рід на 
засадах, які визначені актами сімейного законодавства 
України, зокрема положеннями СК України. Змістом 
суб’єктивного права на шлюб є міра дозволеної поведінки 
у сфері вибору способу життя особами, що мають намір 
щодо заснування та існування сімейного союзу чоловіка 
та жінки. Забезпечувальна роль держави полягає у реє-
страції шлюбу, яка є фіксацією створення такого союзу 

для забезпечення стабільності відносин між особами різ-
ної статі, охорони прав та інтересів подружжя, їх дітей, а 
також державних і суспільних інтересів, як визначено у ст. 
27 СК України.

Право на шлюб має системоутворюючий характер, 
оскільки з його реалізацією утворюється сімейний союз, 
який є підставою для виникнення правовідносин різної 
спрямованості та суб’єктного складу – з приводу материн-
ства та батьківства, визначення походження дітей, утриман-
ня дітей, батьків, іншого з подружжя, позбавлення батьків-
ських прав, усиновлення, здійснення права власності тощо.

Для укладення шлюбу необхідна наявність складу 
юридичних фактів, що дозволяє особі реалізувати надане 
право на створення сімейного союзу. Традиційно до них 
відносять регламентовані нормами умови укладення шлю-
бу, які за відсутності визначених перешкод дозволяють 
належним чином здійснити право на шлюб. Нормами СК 
України зміст умов для укладення шлюбу розкривається у 
ст. 22, 23, 24, 25, 30 СК України встановленням шлюбного 
віку на день реєстрації шлюбу, вимогою щодо добровіль-
ності шлюбу, яка ґрунтується на вільній згоді чоловіка та 
жінки, тобто носить засадничий характер. На відміну від 
цього у ст. 15 та ст. 17 КпШС України закріплювались об-
ставини, які визначались як умови та перешкоди укладен-
ня шлюбу, останні закріплювались вичерпним переліком 
заборон. У порівнянні з вітчизняним законодавством у ЦК 
Франції йдеться про цивільно-правові якості та умови, що 
є необхідними для укладення шлюбу, серед яких досяг-
нення шлюбного віку, згода, спеціальні умови для непо-
внолітніх, формальні вимоги, що стосуються реєстрації 
шлюбу та перелік заперечень проти шлюбу [2].

Визначені у СК України умови укладення шлюбу є 
необхідними та достатніми обставинами, наявність яких 
свідчить про можливість здійснення права на шлюб, вони 
представляють собою систему юридичних фактів, з якими 
пов’язується виникнення правовідносин у сфері сімейно-
го життя. До цього складу відносяться події – досягнення 
шлюбного віку, дії – вольова поведінка осіб, спрямована 
на висловлення власної волі на утворення сімейного со-
юзу, та стани – відсутність у кожного з майбутнього по-
дружжя зареєстрованого шлюбу та родинних відносин 
між ними. Вони мають юридичне значення лише у сукуп-
ності, яку визначають як фактичний склад. При розгляді 
суб’єктного складу правовідносин з реалізації права на 
шлюб слід виходити з того, що шлюбом є сімейний союз 
жінки та чоловіка, що зареєстрований у визначеному за-
коном порядку, тому факт належності осіб до різної статі 
доцільно відносити до кола умов укладення шлюбу.

Згода осіб, що прагнуть до шлюбних відносин, повин-
на бути взаємною та добровільною – зовнішній вираз вну-
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трішнього висновку особи відносно майбутнього сімей-
ного союзу засвідчується незалежним висловлюванням 
власної волі особисто кожним з майбутнього подружжя. 
Л.М. Пчелінцева характеризує таку згоду осіб на шлюб 
як «узгоджене зустрічне волевиявлення майбутнього по-
дружжя, що спрямоване на виникнення шлюбного пра-
вовідношення» [3, с. 88], що цілком справедливо, адже 
особи засвідчують свою готовність та прагнення стати 
учасниками правових зв’язків, змістом яких будуть взаєм-
ні права та обов’язки майнового і особистого немайново-
го характеру а також аналогічні можливості відносно ін-
ших членів сім’ї. Фактом, що підтверджує добровільність 
згоди, яка висловлена без фізичного або психічного на-
сильства, є спільна сумісна заява про реєстрацію шлюбу, 
яка подається особисто або через представника.

Добровільна згода має бути безумовною, адже при 
висловленні одним із майбутнього подружжя скасуваль-
ної або відкладальної обставини, згода перетворюється в 
умову, що є підставою для результативного наслідку, від 
настання або ненастання якого буде залежати подальший 
розвиток стосунків між особами. Сам по собі факт до-
бровільної згоди не виключає вільної зміни наміру, адже 
наречені не зобов’язуються обов’язково реалізувати праг-
нення до створення сім’ї, тому можуть змінити рішення у 
будь який час до моменту реєстрації шлюбу, незважаючи 
на вже висловлену згоду. Безумовно, часова ознака згоди 
виступає об’єктивним чинником фіксації збігу волі двох 
осіб, оскільки одночасність означає розумне узгодження 
пропозиції та відповіді щодо виникнення майбутнього сі-
мейного союзу, тобто має місце протягом певного періоду.

Досягнення шлюбного віку є наступною умовою для 
укладення шлюбу, він визначається однаково для жінки та 
чоловіка як період від народження до моменту, коли особі 
виповнюється 18 років. З настанням цього віку особа стає 
повністю дієздатною у відповідності до ст. 34 ЦК Укра-
їни, однак існує думка щодо доцільності виокремлення 
сімейної дієздатності, яка ґрунтується на тому, що це вид 
цивільної дієздатності, яка реалізується у сфері сімейних 
відносин [4, с. 47]. Слід погодитись з тим, що здатність 
власними діями набувати прав і обов’язків, підставою 
яких є шлюб, ґрунтується на цивільній дієздатності, поряд 
з цим, на думку І. О. Косаревої, вік шлюбного повноліття 
повинен бути вищим, ніж вік, цивільного повноліття, що 
визначається для особи набуттям професійної освіти та 
здатності вести самостійне життя [5, с. 82].

Закріплене підвищення вікової межі для укладення 
шлюбу жінкою узгоджує зміст загальної та видової кате-
горії, якими є повна цивільна та сімейна дієздатність. У 
відповідності до ч. 2 ст. 22 СК України особи, що бажа-
ють зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку 
на момент реєстрації шлюбу, тобто реалізувати право на 
подання заяви про реєстрацію шлюбу і стати нареченими 
можуть особи, яким за місяць до реєстрації шлюбу випов-
ниться 18 років, оскільки за загальним правилом реєстра-
ція шлюбу відбувається після спливу цього строку від дня 
подання відповідної заяви.

Надання права на шлюб до досягнення повноліття 
можливе лише у судовому порядку і обмежується до-
сягненням шістнадцяти років, тому у відповідності до 
п. 2 Постанови пленуму Верховного Суду України «Про 
практику застосування судами законодавства при розгля-

ді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання 
його недійсним та поділ спільного майна подружжя» до 
участі в справі залучаються один або обоє батьків (уси-
новлювачів) неповнолітньої особи, піклувальник, особа, 
з якою передбачається реєстрація шлюбу, а також інші за-
інтересовані особи. Заперечення батьків (піклувальників) 
щодо надання права на шлюб не є підставою для відмо-
ви в задоволенні заяви, а головним критерієм для задо-
волення заяви про надання права на шлюб визначається 
встановлення судом факту про відповідність такого права 
інтересам заявника [6].

Між тим відомі випадки регламентації батьківської 
згоди як умови укладення шлюбу неповнолітніми осо-
бами. Так у відповідності до ЦК Франції шлюбного віку 
досягають особи чоловічої статі 18 років та жіночої статі 
15 років, а відступ від вікових обмежень можливий за на-
явності вагомих підстав і надається прокурором Республі-
ки. При цьому ст. 148 ЦК Франції вимагає згоду батьків 
на укладення шлюбу, а у випадку розбіжності між ними 
вони мають силу згоди. В разі смерті батьків, або якщо 
вони не в змозі висловити власну волю відповідно до ст. 
150 ЦК Франції їх замінюють баба та дід, а в разі і їх від-
сутності шлюб може бути укладеним у відповідності до 
порядку, визначеному у ст. 159 ЦК Франції – за згодою 
сімейної ради. Сила вітчизняних традицій теж потребує 
батьківського благословення незалежно від віку осіб, що 
мають намір до одруження, але рішення щодо здійснення 
неповнолітніми права на шлюб приймається судом, тому 
думка батьків щодо доцільності шлюбу має враховуватись 
при визначенні характеру та наслідків обставин, що ви-
значають зміст та спрямованість інтересів їх дитини.

Таким чином, право на шлюб надається на підставі 
оцінки, результатом якої може стати висновок про до-
цільність шлюбу в разі їх відповідності інтересам май-
бутнього з подружжя. У свій час В.П. Грибанов зазначав, 
що інтерес, це потреба, що прийняла форму свідомого 
спонукання і прояву в житті бажань, намірів, прагнень та 
знайшла відображення у тих відносинах, у які вступають 
особи у процесі своєї діяльності [7, c. 240], тому набуття, 
здійснення та захист суб’єктивного права на шлюб є на-
слідком відповідності зазначених можливостей інтересам 
неповнолітньої особи.

Особа, що не має права на шлюб, усвідомлюючи ле-
гітимне прагнення до досягнення мети у сфері приватно-
го життя, звертається до суду для одержання юридичної 
можливості задовольнити власну потребу у межах закону. 
Залучення до розгляду справи особи, з якою передбача-
ється реєстрація шлюбу, відбувається не з метою оцінки 
вибору, а для з’ясування фактичних обставин та їх відпо-
відності інтересам неповнолітньої особи, тому надане в 
судовому порядку право на шлюб є таким суб’єктивним 
правом, здійснення якого можливе у правовідносинах з 
визначеним суб’єктним складом.

Як зазначає А. Кидалова, встановлений порядок реа-
лізації права на шлюб для осіб, що не досягли шлюбного 
віку, дозволив розв’язати низку суперечностей, які обу-
мовлювали однозначне застосування норм КпШС Украї-
ни, зокрема в частині визначення межі до якої можна зни-
жувати шлюбний вік та підстав надання права на шлюб, 
коли враховуються інтереси особи, а не тільки особливі 
обставини, які визначались як виняткові випадки вагітно-
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сті жінки або народження дитини [8, с. 102-103].
Набуття повної цивільної дієздатності у порядку ст. 

35 ЦК України виключає можливість укладення шлю-
бу, оскільки поширюється лише на усі цивільні права та 
обов’язки. Одночасно, особа, що реалізувала надане у 
судовому порядку право на шлюб до досягнення повно-
ліття, набуває повної цивільної дієздатності з моменту 
реєстрації шлюбу відповідно до ч. 2 ст. 34 СК України. 
Отже, факт надання повної цивільної дієздатності не є 
підставою для виникнення сімейної дієздатності, хоча не 
виключає реалізації права на шлюб у відповідності до ст. 
23 СК України.

За змістом положень, що визначають умови укладення 
шлюбу в Російській Федерації та Білорусі, можна оціни-
ти як аналогічні вітчизняним, однак їх формулювання має 
вираз чіткого імперативу: у ст. 12-14 СК РФ та у ст. 17-19 
СК Білорусь чітко визначені умови та перешкоди для реє-
страції шлюбу. Між тим, СК Білорусі не визначає права на 
шлюб та підстави для його надання особам до досягнен-
ня 18 років, а у відповідності до ст. 13 СК РФ таке право 
надається органами місцевого самоврядування. Характер-
но, що у зазначених нормативних актах умови укладення 
шлюбу визначаються переліком певних обставин, до яких 
додається, що шлюб не може бути укладеним за наявно-
сті обставин, які перешкоджають шлюбу. У відповідно-
сті до цього у науці виокремлюється два шляхи фіксації 
умов укладення шлюбу: окремим перерахуванням умов 
та перешкод або наголошенням, що відсутність перешкод 
також є умовою для реалізації права на шлюб. Отже, од-
нією з умов для укладення шлюбу є відсутність перешкод 
до нього, тобто обставин, що унеможливлюють сімейний 
союз жінки та чоловіка. Наявність перешкоди до укладен-
ня шлюбу одночасно виступає як обставина, відсутність 
якої дозволяє реалізувати право на шлюб, тому має зна-
чення самостійної умови.

З метою конкретизації обставин, наявність чи відсут-
ність яких має значення для виникнення шлюбних відно-
син, виокремлюють позитивні та негативні умови, які мають 
юридичне значення. Як зазначає І. О. Косарева, у шлюбі як 
юридичному факті, що породжує правовідносини подруж-
жя, крім інших присутній і такий елемент як законність змі-
сту – додержання позитивних та негативних умов [9, с. 102-
103]. Розкриваючи зміст таких умов, В.І. Токарєва до перших 
відносить: досягнення шлюбного віку, надання права на 
шлюб та добровільність шлюбу, а до других – перебування 
хоча б однією зі сторін в іншому зареєстрованому шлюбі; пе-
ребування жінки та чоловіка між собою у родинних зв’язках 
прямої та в деяких випадках побічної (бокової) лінії спорід-
нення та відносинах, що прирівнюються до родинних; тяжку 
хворобу, або хворобу небезпечну для другого з подружжя і 
(або) їхніх нащадків [10, с. 28].

Вважаємо, що чітка регламентація умов для укладення 
шлюбу шляхом закріплення у ст. 22, 24, 25 СК України 
принципів, додержання яких гарантує належну реаліза-
цію права на шлюб та перешкод, що є обставинами, які 
мають значення для подальшого розвитку сімейних відно-
син, є виправданою, оскільки спрямована на визначення 
вимог до їх суб’єктного складу. Порушення положень ст. 
22, 24-26 СК України є підставою для недійсності шлюбу, 
визнання або можливості визнання його недійсним за рі-
шенням суду.

СК України не містить чітко визначеного переліку об-
ставин, що є перешкодами до шлюбу, хоча традиційно до 
них відносять наявність обставин, що визначені у ст. 25, 
26. цього кодексу. Закріплений у ст. 30 СК України обов’я-
зок наречених повідомити один одного про стан свого 
здоров’я та пройти медичне обстеження пропонують ква-
ліфікувати як умову [11, с. 162] або навпаки відносять до 
перешкод для реєстрації шлюбу органами РАЦС [12, с. 
43]. Взаємна обізнаність осіб, які подали заяву про реє-
страцію шлюбу, про стан здоров’я має пріоритетне зна-
чення, адже наречені надають інформацію про стан свого 
здоров’я один одному, а результати медичного обстежен-
ня стають їх взаємною таємницею, оскільки повідомля-
ються лише нареченим.

Обізнаність як результат розумової обробки інфор-
мації щодо стану здоров’я передбачає реакцію – згоду 
або відмову від реєстрації шлюбу, іноді вона може стати 
результативним висновком, що ґрунтується на даних ме-
дичного обстеження. Таким чином, виконання обов’язку, 
встановленого ч. 1 ст. 30 СК України щодо наречених, які 
ще не набули статусу учасників сімейних відносин, відно-
ситься до кола умов укладення шлюбу, що забезпечується 
державою можливістю медичного обстеження у встанов-
леному порядку. Наслідки недодержання цієї умови ви-
кладені у ч. 5 ст. 30 СК України визначенням, що прихо-
вування відомостей про стан здоров’я одним з наречених 
може стати підставою визнання шлюбу недійсним.

Вимога щодо взаємної обізнаності про стан здоров’я 
потребує визначити обсяг та зміст інформації, пов’язаної 
із станом здоров’я, яка є обов’язковою для повідомлен-
ня лише майбутньому з подружжя, адже має приватний 
характер. Об’єктивно оцінити які саме дані свідчать про 
відповідний стан здоров’я достатньо важко, оскільки це 
залежить від свідомості, рівня спеціальних знань та від-
ношення людини до себе і власного способу життя.

Фізична особа може вважати себе здоровою на під-
ставі того, що її організм в даний час нормально функ-
ціонує, знаходиться у гармонії та рівновазі з оточуючим 
середовищем або на підставі аналізу здатності навчатись, 
працювати, усвідомлювати необхідність та можливість 
виконувати відповідні соціальні функції за відсутності 
хвороб і здатності організму пристосовуватись до зов-
нішніх факторів. Кожен має різні показники здоров’я та 
критерії його оцінки, тому зрозуміло прагнення до визна-
чення об’єктивних обставин забезпеченням умов для ме-
дичного обстеження наречених. При цьому не виключені 
проблеми, пов’язані з різними оцінками наслідків певних 
обставин, наприклад у випадку, коли особа, яка має намір 
укласти шлюб, зазнала змін (корекції) біологічної статі, 
що може впливати на зміни у функціонуванні окремих 
систем організму. Приховування відповідних відомостей 
може стати підставою для змін у здоров’ї, зокрема психо-
логічному стані, іншого з подружжя. Оскільки віднесення 
до тої чи іншої статі зачіпає цілий спектр прав людини, 
серед яких є і можливість укласти шлюб, то слід визнати, 
що зазначена проблема має соціальні, етичні, медичні ас-
пекти, а її розв’язання знаходиться у площині додержання 
відповідальності, розумності та моральності.

Висновки. Шлюб може бути правозгідним лише при 
додержанні особами позитивних та негативних умов, 
які імперативно закріплені у відповідних положеннях 
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СК України як загальні засади реалізації права на шлюб. 
Умовами вступу в шлюб є обставини, що є необхідними 
та достатніми для виникнення правовідносин подружжя, 
вони мають публічний характер, хоча визначаються скла-
довими приватної сфери визначених осіб.
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Клименко С. В. Особенности регламентации и 
определения условий заключения брака

Аннотация. Статья посвящена исследованию об-
стоятельств, которые выступают необходимыми и до-
статочными условиями для регистрации брака и при-
знания его правомерным. Условия заключения брака 
регламентируются как система юридических фактов, 
совокупность которых является основанием для воз-
никновения семейных отношений.

Ключевые слова: брак, условия заключения брака, 
препятствия к заключению брака, право на брак.

Klymenko S. Features of the marriage conditions 
regulation and determination

Summary. This article is devoted to the research of the 
circumstances, which are both mandatory and sufficient 
conditions for the registration and legal acknowledgement 
of the marriage. Requisitions for the marriage are regulated 
as a system of the legal facts, totality of which is the basis 
for the family relationships to appear.

Key words: marriage, marriage requisitions, obstacles 
for the marriage, the right for marriage.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ 
АБО НЕОБХІДНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОМПЕНСАЦІЇ 

ЗБИТКІВ ПРИВАТНИХ ВЛАСНИКІВ ТА ПРАВОВОЛОДІЛЬЦІВ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню порядку 

визначення розміру та призначенню компенсації збит-
ків, завданих приватним власникам та володільцям май-
нових і особистих немайнових прав, що порушуються в 
результаті обмеження права приватної власності для за-
безпечення суспільних потреб або необхідності. Окре-
мого висвітлення отримують такі питання, як коло осіб, 
що мають право на отримання компенсації, а також по-
рядок здійснення оцінювання майна, за рахунок якого 
суспільні цілі мають бути досягнені.

Ключові слова: суспільна потреба, суспільна необ-
хідність, інтерміція, примусове відчуження, компенса-
ція, експертиза.

Постановка проблеми. Природа, особливості і харак-
тер обмеження права приватної власності для суспільних 
потреб або з мотивів суспільної необхідності є вкрай дис-
кусійними питаннями. Але найбільш проблемними мо-
ментами при здійсненні такого обмеження принципу не-
порушності права приватної власності, мабуть, є порядок, 
способи та особливості призначення компенсації особам, 
чиї майнові права порушуються для суспільних цілей.

Варто зауважити, що у кожній країні існує власний за-
конодавчий підхід до компенсації збитків осіб, які мають 
право на отримання такої компенсації. У той же час, поря-
док визначення розміру та призначення компенсації осо-
бам, за рахунок майна яких має забезпечуватись суспільна 
потреба або необхідність, в Україні, на наш погляд, недо-
статньо опрацьований і потребує удосконалення.

Мета статті полягає у висвітленні та аналізі основних 
наукових та законодавчих аспектів особливостей та по-
рядку відшкодування збитків приватних власників, зав-
даних ним у ході забезпечення суспільних цілей за раху-
нок належного їм майна, а також наданні теоретичних та 
практичних пропозицій щодо вдосконалення порушених 
аспектів досліджуваних суспільних відносин.

Стан дослідження. Серед науковців, які у своїх працях ок-
ремо висвітлювали деякі аспекти досліджуваного у цій статті 
питання, необхідно виділити: В. І Лазаренка, В. М. Марчен-
ко, С. Є. Морозову, І. В. Спасибо-Фатєєву, А. Г. Стефановича,  
О. Г. Топчієва, О. С. Харченко, К. М. Циглина.

Але порядок та особливості призначення компенсації 
власникам майна та володільцям майнових прав на нього 
у ході процедури обмеження права приватної власності 
для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхід-
ності не отримали детального опрацювання у працях ві-
тчизняних науковців.

Виклад основного матеріалу. На окрему увагу заслу-
говує частина 2 статті 13 Закону України «Про відчуження 

земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що 
на них розміщені, які перебувають у приватній власності, 
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідно-
сті» (далі – Закон) [1], у якій закріплюється, що «витра-
ти власника (…) об’єктів нерухомого майна, щодо яких 
(…) прийнято рішення про викуп для суспільних потреб, 
пов’язані з новим будівництвом, реконструкцією та капі-
тальним ремонтом будівель і споруд, передачею їх у ко-
ристування, заставу (іпотеку), закладенням багаторічних 
насаджень та проведенням інших заходів, що значно під-
вищують викупну ціну, за умови, що такі дії вчиняються 
після отримання власником об’єктів письмового повідом-
лення про їх викуп, не відшкодовуються»[1].

Наведене положення вважаємо не дуже коректним, з 
огляду на те, що розпорядження майном, яке перебуває в 
іпотеці, обмежується у нотаріальному порядку, а відповід-
но до п. 3 ч. 3 ст. 9 ЗУ «Про іпотеку»: «(…) відчужувати 
предмет іпотеки (…) іпотекодавець має право виключно 
на підставі згоди іпотекодержателя» [2]. На практиці таке 
незначне, на перший погляд, обмеження означає чи-то 
повну неможливість відчуження об’єкта іпотеки, чи-то 
довгу процедуру отримання дозволу на відчуження, що 
включає підготовку відповідних документів, їх державну 
реєстрацію, нотаріальне посвідчення та ін. Все це призве-
де до значної затримки на шляху досягнення суспільно 
корисної мети.

Так, ч. 2 ст. 13 Закону [1], на нашу думку, має бути до-
повнена застереженням про заборону на передання май-
на, включеного до робочого плану інтерміції, у оренду, 
іпотеку, лізинг без дозволу інтерміційного органу. Відзна-
чимо, що під інтерміцією пропонуємо розуміти втручання 
у сферу приватної власності уповноважених органів та їх 
посадових осіб для задоволення суспільних потреб.

Переходячи до особливостей оцінки об’єктів та пред-
метів інтерміції, зауважимо, що проблематика оцінки 
майна і майнових прав є достатньо розробленою як на 
нормативному так і емпірично-доктринальному рівнях, 
між тим, оцінка майна і майнових прав, які підлягають 
примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхід-
ності, або право власності щодо яких може бути обмежене 
для суспільних потреб, має особливості, які потребують 
окремого висвітлення. Варто підкреслити, що порядок ви-
значення викупної ціни встановлюється статтею 5 Закону 
[1]. Але зазначена норма має суттєвий недолік, який має 
бути розглянутий та усунений.

Зауважимо, що аналізоване положення Закону [1] не 
містить чіткого переліку: 1) категорій збитків, що мають 
бути відшкодовані; 2) категорій осіб, що мають право 
вимагати відшкодування збитків; 3) порядку здійснення 
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компенсації за примусове відчуження майна з мотивів 
суспільної необхідності, або інтерміції для суспільних 
потреб. З огляду на це, пропонуємо доповнити статтю 5 
Закону [1] положеннями, присвяченими впорядкуванню 
зазначених питань. При цьому більше уваги пропонує-
мо приділити принципу повноти відшкодування варто-
сті об’єкта відчуження за аналогією з законодавчим ре-
гулюванням досліджуваного питання у країнах Західної 
Європи.

Принцип повноти відшкодування має бути збалансо-
ваний принципом незмінності майнового становища влас-
ників у результаті примусового відчуження. Зазначений 
принцип існує у законодавстві Сполученого Королівства 
Великобританії та Північної Ірландії, він передбачає таке 
відшкодування збитків особи, внаслідок якого вона не 
отримає вигоди від примусового відчуження належного 
їй майна, однак і не понесе збитків. На нашу думку, за-
кріплення такого принципу, зменшить ймовірність злов-
живань з боку власників відчужуваного майна. З ураху-
ванням наведеного, у Законі [1] має закріплюватись, що 
збитки власника предмета інтерміції або примусового 
відчуження відшкодовуються на принципах попереднього 
та повного відшкодування вартості відчужуваного майна, 
а також незмінності майнового становища власника у ре-
зультаті примусового відчуження належного йому майна.

Для визначення категорій збитків пропонуємо засто-
сувати поняття «прямі збитки» та «непрямі збитки». При 
цьому до прямих збитків мають відноситися: вартість 
предмета примусового відчуження, або вартість предме-
та інтерміції, вартість переміщення окремих предметів 
інтерміції або примусового відчуження на нову земельну 
ділянку, недоотримана вигода власника, збитки, пов’язані 
з необхідністю дострокового припинення зобов’язань пе-
ред третіми особами у результаті інтерміції або примусо-
вого відчуження об’єкта таких зобов’язань. Прямі збитки 
мають визначатися у результаті проведення експертної 
грошової оцінки майна.

У той же час до непрямих збитків мають належати 
витрати власника, пов’язані з переміщенням рухомого 
майна, що не підлягає відчуженню, оформленням доку-
ментації на майно, надане замість відчужуваного, та інші. 
На нашу думку, доцільно передбачити, що непрямі збитки 
мають відшкодовуватися виключно у випадку пред’явлен-
ня інтерміційному органу власником предмета інтерміції 
документів, що підтверджують здійснення таких витрат.

Пропонуємо закріпити, що у окремих випадках має 
допускатися відшкодування моральної шкоди, завданої 
примусовим відчуженням майна, власникові предмета ін-
терміції або членам його родини.

Необхідно відзначити, що положення статті 5 Закону 
[1] не містять жодних згадок про відшкодування мораль-
ної шкоди. У той же час, проблематика відшкодовувано-
сті моральної шкоди є досить гострою. Навіть у практиці 
країн Європейського Союзу існують різні підходи до вирі-
шення порушеного питання. Так, за законодавством Фран-
ції відшкодування моральної шкоди не передбачається 
[3]. Але за законодавством ФРН відшкодування моральної 
шкоди за примусове відчуження майна допускається [4; 
5]. Разом з тим, у Сполученому Королівстві передбачаєть-
ся виплата окремої суми компенсації моральної шкоди у 
випадку позбавлення особи житла [6].

З урахуванням зазначеного, вважаємо, що при вирі-
шенні питання відшкодовності моральної шкоди, завда-
ної внаслідок примусового відчуження майна з мотивів 
суспільної необхідності, варто враховувати національні 
традиції. Тому, на нашу думку, моральна шкода підлягає 
відшкодуванню, у випадку, якщо власник може довести, 
що її було завдано. Отже, Законом [1] має передбачатись, 
що наявність чи відсутність моральної шкоди має вирі-
шуватися у судовому порядку. У той же час обов’язок до-
ведення факту спричинення моральної шкоди в наслідок 
інтерміції для суспільних потреб або примусового відчу-
ження з мотивів суспільної необхідності має покладатися 
на власника предмета примусового відчуження.

Продовжуючи аналіз законодавчого регулювання ком-
пенсації, відзначимо, що ч. 2 ст. 5 Закону [1] визначаєть-
ся, що «у разі надання власнику іншої земельної ділянки 
замість відчуженої у викупну ціну включається вартість 
виготовлення документації із землеустрою, розроблення 
якої необхідне для отримання у власність такої земельної 
ділянки, а також витрати, пов’язані з державною реєстра-
цією прав на неї» [1]. Наведене положення вбачаємо не-
чітким, у зв’язку з чим, пропонуємо викласти його у такій 
редакції:

У разі надання власникові предмета інтерміції іншого 
майна замість відчуженого, вартість виготовлення доку-
ментації із землеустрою, розроблення якої необхідне для 
отримання у власність нового майна, а також витрати, 
пов’язані з державною реєстрацією прав на нього, відшко-
довуються за рахунок бюджету відповідного рівня.

Крім того, стаття 5 Закону [1] має бути доповнена 
положенням про перелік осіб, що мають право вимагати 
компенсації збитків, завданих їм внаслідок втручання у 
сферу приватної власності. На нашу думку обов’язковому 
попередньому та повному відшкодуванню мають підляга-
ти збитки:

1) власників земельних ділянок та об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщенні;

2) орендарів та інших законних володільців прав май-
нового характеру на відчужувані об’єкти, чиї права набуті 
у встановленому законом порядку;

3) власників та користувачів суміжних з відчуженими 
земельних ділянок, яким завдано шкоди внаслідок здійс-
нення інтерміційної процедури;

4) правонаступники всіх зазначених вище осіб, після 
їх вступу у законні права.

Продовжуючи дослідження компенсації за інтерміцію 
у сферу приватної власності та примусове відчуження, 
окрему увагу приділяємо експертній грошовій оцінці май-
на. Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону [1] «Вартість земель-
ної ділянки, що відчужується або передається у власність 
замість відчуженої, визначається на підставі її експертної 
грошової оцінки, проведеної відповідно до закону» [1]. 
Нагадаємо, що, з метою забезпечення повноти та обґрун-
тованості компенсації збитків власників предметів інтер-
міції пропонуємо закріпити обов’язковість проведення не 
тільки експертної грошової оцінки предметів примусово-
го відчуження, але і землевпорядної та екологічної екс-
пертиз предметів інтерміції та примусового відчуження.

У підтвердження цієї думки наводимо положення ч. 
4 ст. 4 Закону [1], відповідно до якого примусове відчу-
ження здійснюється «з дотриманням вимог екологічної 
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безпеки, із забезпеченням подальшого раціонального 
використання земельних ділянок» [1]. Варто зауважити, 
що положеннями Закону [1] не забезпечується виконання 
наведеного принципу, що означає його декларативність. З 
огляду на зазначене, проведення екологічної експертизи 
покликане збільшити ступінь захисту законних інтересів 
всього українського народу.

У той же час необхідність проведення землевпорядної 
експертизи зумовлена тим, що, землевпорядкування в Украї-
ні не завершене повністю, а подекуди здійснене неточно [7]. 
З зазначеного випливає, що експертно-грошова оцінка зе-
мельних ділянок має здійснюватись з урахуванням виснов-
ків проведення екологічної та землевпорядної експертиз.

Продовжуючи розкриття проблематики здійснення 
експертиз, відзначимо, що ст. 30 К України гарантується 
недоторканість житла та іншого володіння особи [8].

При цьому відповідно до Постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України № 2 від 28 березня 2008 року «Про де-
які питання застосування судами України законодавства 
при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих кон-
ституційних прав і свобод людини і громадянина під час 
здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання 
і досудового слідства» [9] під житлом слід розуміти: 1) 
«особистий будинок з усіма приміщеннями, які призна-
чені для постійного чи тимчасового проживання в них, а 
також ті приміщення, які хоча й не призначені для постій-
ного чи тимчасового проживання в них, але є складовою 
будинку» [9]; 2) «будь-яке житлове приміщення, неза-
лежно від форми власності, яке належить до житлового 
фонду і використовується для постійного або тимчасо-
вого проживання (будинок, квартира в будинку будь-якої 
форми власності, окрема кімната в квартирі тощо)» [9]; 3) 
«будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать 
до житлового фонду, але пристосовані для тимчасового 
проживання (дача, садовий будинок тощо)» [9]; 4) «офі-
сні приміщення, які належать фізичним особам, а також 
офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення» [9].

Разом з тим, «інше володіння» Пленум Верховного 
Суду України пропонує розуміти як «об’єкти (природного 
походження та штучно створені), які за своїми властивос-
тями дають змогу туди проникнути і зберегти або прихо-
вати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, 
зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господар-
ські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та ін-
шого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), 
індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо» [9].

Наведене означає, що проведення експертиз та екс-
пертної грошової оцінки майна приватних власників за 
відсутності їх згоди можливе виключно на підставі «вмо-
тивованого рішення суду» [8].

Однак, Законом [1] не передбачається необхідність от-
римання подібного дозволу. Натомість ч. 4 ст. 12 Закону 
[1] закріплюється, що «власник (…) нерухомого майна, 
(…) щодо якого органом виконавчої влади чи органом міс-
цевого самоврядування прийнято рішення про викуп (…) 
з мотивів суспільної необхідності, зобов’язаний сприяти 
(…) у визначенні розміру збитків, що підлягають відшко-
дуванню, доступі до об’єктів оцінки і до наявної у власни-
ка інформації про них» [1].

Наведене вважаємо прямим обмеженням права при-
ватного власника на недоторканість житла, з огляду на 

що, пропонуємо доповнити Закон [1] положенням про 
обов’язковість отримання рішення суду, на підставі якого 
можливе проведення експертиз та оцінки майна, що підля-
гає примусовому відчуженню, у разі відсутності письмо-
вої згоди власника на здійснення зазначених процедурних 
дій. Необхідно зауважити, що подібний дозвіл отримуєть-
ся у ході здійснення досудового слідства в рамках кримі-
нального процесу, у такому випадку право власності особи 
обмежується внаслідок наявності підстав вважати її вин-
ною у скоєнні антисоціального вчинку. Парадокс полягає 
у тому, що обмеження права власності невинної особи для 
суспільних цілей здійснюється відповідно до Закону [1] 
за рішенням уповноваженого органу з порушенням вимог 
статті 30 К України [8]. На нашу думку, такий стан речей 
є нонсенсом та має бути змінений. Синтезуючи наведене, 
застосовуючи аналогію закону пропонуємо доповнити ча-
стину 2 статті 5 Закону [1] таким положенням:

«Не допускається проникнення до житла чи до іншо-
го володіння особи, проведення» [8] їх огляду чи оцінки 
інакше як за письмовою згодою власника таких об’єктів, 
або «за вмотивованим рішенням суду» [8].

Крім того, Закон [1] має бути доповнений положенням 
про заборону зміни цільового призначення відчужених зе-
мель, якщо за результатами експертиз буде виявлено що 
вони належать до особливо цінних продуктивних земель, 
земель природно-заповідного фонду, іншого природоохо-
ронюваного призначення, історико-культурного та оздо-
ровчого призначення.

Висновки. У результаті розкриття обраної тематики 
було виявлено ряд неточностей законодавчого порядку ви-
значення та призначення компенсації особам, чиї майнові 
права порушуються для досягнення суспільної потреби 
або необхідності. У зв’язку з чим запропоновано підхід 
до: 1) визначення кола осіб, що мають право на відшкоду-
вання збитків, завданих їм у ході забезпечення суспільних 
цілей; 2) розмежування категорій збитків, які підлягають 
обов’язковому відшкодуванню; 3) уточнення порядку екс-
пертної оцінки майна, за рахунок якого суспільні цілі ма-
ють бути досягненні.
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Кондык О. Ю. Обеспечение общественных по-
требностей или необходимости: отдельные аспекты 
компенсации убытков собственников

Аннотация. Статья посвящена исследованию по-
рядка определения размера и назначению компенсации 
убытков, нанесенных частным собственникам и вла-
дельцам имущественных и личных неимущественных 
прав, которые нарушаются в результате ограничения 
права частной собственности для обеспечения обще-
ственных потребностей или необходимости. Отдель-
ное освещение получают такие вопросы, как круг лиц, 
имеющих право на получение компенсации, а также 
порядок осуществления оценки имущества, за счет ко-
торого общественные цели должны быть достигнуты.

Ключевые слова: общественная потребность, об-
щественная необходимость, интермиция, принудитель-
ное отчуждение, компенсация, экспертиза.

Kondyk O. Providing for public needs or public 
necessity: some aspects compensation losses of private 
persons.

Summary. Article is devoted investigation of the order 
determining the amount and purpose for damages caused to 
private owners and the holders of property and moral rights 
that are violated as a result of restrictions on the right of private 
property for public needs or necessity. Individual coverage 
receive such questions as the circle of persons entitled to 
receive compensation, and the procedure for evaluation of the 
property, through which social goals to be achieved.

Key words: social need, social necessity, intermission, 
expropriation, compensation, expertise.
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господарського та кримінального права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ВЕКТОР У ВИЗНАЧЕННІ 
ГОЛОВНОГО ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню правової 

природи процесуального права як загальнотеоретичної 
категорії та його призначення в регулюванні процесу-
альної діяльності; з’ясуванню співвідношення призна-
чення процесуального права та призначення цивільного 
судочинства; визначенню головного завдання, яке має 
стояти перед цивільним судочинством та визначатиме 
його ефективність; а також формулюванню деяких про-
позицій щодо забезпечення ефективності цивільного 
судочинства.

Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, 
процесуальне право, завдання, ефективність.

Постановка проблеми. В багатьох життєвих ситуаці-
ях у громадян може виникнути необхідність захисту своїх 
цивільних, сімейних, житлових, трудових та інших прав. 
Найпоширенішою формою захисту прав є судова форма, 
яка реалізується, зокрема, в порядку цивільного судочин-
ства. Останнє являє собою порядок вчинення процесу-
альних дій, тобто встановлені законом правила поведін-
ки суду, з одного боку, та інших залучених в процес осіб 
– з іншого. Будь-яке суспільство зацікавлене в тому, щоб 
правосуддя в цивільних справах було оперативним, спори 
вирішувались правильно, а порушені права та інтереси 
учасників цивільних правовідносин отримували належ-
ний судовий захист. Визначивши завданнями цивільного 
судочинства справедливий, неупереджений та своєчасний 
розгляд і вирішення цивільних справ, а метою – захист 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави. ЦПК при цьому серед питань, які 
вирішує суд під час ухвалення рішення, зобов’язує суд 
вирішувати питання про те, чи слід позов задовольнити 
або в позові відмовити (п. 5 ч. 1 ст. 214). Зазначена нор-
ма (в сукупності із змагальними і диспозитивними заса-
дами цивільного процесу) дає підстави для висновку, що 
завдання суду зводяться лише до перевірки правомірності 
заявлених позовних вимог (на цьому наголошував ще до-
революційний процесуаліст Є.В. Васьковський, зазначаю-
чи, що цивільний процес являє собою перевірку позовних 
вимог [1, с. 12, 93]). Але при цьому залишається поза ува-
гою законодавця реалізація судом головних правосудних 
цілей – усунення правового конфлікту та захист поруше-
ного права.

Аналіз останніх досліджень. Зазначені питання ци-
вільного судочинства розглядали в своїх роботах вче-
ні-процесуалісти: С. С. Бичкова, С. В. Васильєв, М. А. 
Вікут, К. В. Гусаров, С. Ф. Демченко, В. В. Комаров, В. А. 

Кройтор, О. Д. Крупчан, Д. Д. Луспеник, Т. Г. Морщакова, 
І. Л. Петрухин, І. В. Решетнікова, В.І. Тертишніков, Г. П. 
Тимченко, О. І. Угриновська, С. Я. Фурса, А. В. Цихоць-
кий, М. С. Шакарян, П. І. Шевчук, М. Й. Штефан, В. В. 
Ярков та ін.. Разом з тим, в процесуальній літературі не 
порушувалось і не розглядалося питання співвідношен-
ня призначення процесуального права та призначення 
цивільного судочинства. Тобто, яке головне завдання має 
стояти перед цивільним судочинством, що визначатиме 
його ефективність. Пошук відповіді на зазначене питання 
й ставить за мету наша стаття.

Виклад основного матеріалу дослідження. Почина-
ючи наше дослідження, вважаємо за необхідне звернутися 
до праць теоретиків права з метою визначення правової 
природи процесуального права як загальнотеоретичної 
категорії та змісту процесуальних норм для з’ясування го-
ловного призначення процесуального права в регулюван-
ні процесуальної діяльності суб’єктів права.

Цьому питанню присвячено монографію О.Г. Лук’я-
нової «Теорія юридичного процесу». Так, О.Г. Лук’янова 
вважає, що «матеріальною» метою процесуального пра-
вового блоку, тобто тим результатом, до якого прагне зако-
нодавець, встановлюючи процесуальні норми, є вирішен-
ня і усунення аномальних проявів суспільних відносин, 
захист соціального порядку, прав, свобод і законних інте-
ресів громадян і організацій. Вона зазначає, що процесу-
альне право виникає у зв’язку із необхідністю вирішити 
і усунути за допомогою спеціальних юридичних засобів 
аномальні прояви суспільних відносин. Правова анома-
лія – це обумовлене різними факторами об’єктивного і 
суб’єктивного порядку відхилення від загальної законо-
мірності, від нормального перебігу і розвитку суспільних 
відносин. Діяльність щодо усунення правових аномалій 
в силу об’єктивної важливості стає прерогативою дер-
жавних та інших спеціально уповноважених органів. 
Завдання процесуального права (системи правових норм, 
що регламентують процесуальну діяльність), на її думку, 
полягають у тому, щоб забезпечити правовими засобами 
реалізацію завдань і функцій процесуальної діяльності 
(процесу), а саме: встановлення матеріально-правового 
відношення, пов’язаного із застосуванням матеріального 
закону; всебічне дослідження обставин вирішуваної си-
туації та досягнення матеріальної (об’єктивної) істини у 
справі; справедливе застосування матеріального закону; 
захист прав і законних інтересів осіб, які беруть участь 
у справі; здійснення конституційного контролю за норма-
тивними актами і правозастосовчою практикою [2, с. 109-
112].
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Л.Н. Борисова в своїй дисертації «Загальна теорія 
процесуальних норм» процесуальні норми права визначає 
як самостійний вид правових норм, що має службовий 
характер і спрямований на здійснення приписів матері-
альних норм шляхом створення умов, наділення безпо-
середніх учасників відносин правами і обов’язками, що 
дозволяють врегулювати спір без втручання юрисдикцій-
них органів, а при негативному розвитку правовідносин – 
визначають порядок застосування спеціальними держав-
ними органами владних повноважень для врегулювання 
конфлікту [3, с. 18].

В юридичній літературі визнається, що наявність і 
регулюючий прояв процесуальних норм зумовлені потре-
бами реалізації норм матеріальних. Процесуальні норми, 
в свою чергу, відіграють важливу роль, забезпечуючи 
оптимальні умови правового регулювання. Зазначається, 
що всі приписи процесуальних норм носять процедурний 
характер, тобто всі вони визначають найбільш доцільний 
порядок здійснення правотворчої або правозастосовчої 
діяльності, і тим самим призначені сприяти ефективному 
і справедливому досягненню результату, який передбаче-
ний нормою матеріального права, що підлягає застосуван-
ню [4, с. 4, 35-36].

З огляду на теорію процесуального права, можна зро-
бити такі висновки: по-перше, призначенням процесуаль-
ного права є вирішення та усунення аномальних проявів 
суспільних відносин, захист соціального порядку, прав і 
законних інтересів громадян і організацій; по-друге, про-
цесуальне право визначає порядок застосування спеціаль-
ними державними органами владних повноважень для 
врегулювання конфлікту; по-третє, завдання процесуаль-
ного права зводиться до встановлення матеріально-право-
вого відношення, досягнення матеріальної (об’єктивної) 
істини, справедливе застосування матеріального закону; 
по-четверте, процесуальне право призначено сприяти 
ефективному і справедливому досягненню результату, 
який передбачений нормою матеріального права, яка під-
лягає застосуванню.

Як можна побачити, головним призначенням процесу-
ального права є саме врегулювання (усунення) конфлікту, 
ефективне і справедливе досягнення результату, який пе-
редбачений нормою матеріального права.

Вчені-процесуалісти також висвітлюють питання 
завдань цивільного процесуального права, його призна-
чення. Так, ще М.А. Гурвич зазначав, що цивільне проце-
суальне право є формою примусового здійснення цивіль-
но-правових обов’язків, формою захисту суб’єктивних 
прав, коли закріплені в нормах права приписи не викону-
ються зобов’язаними особами добровільно [5, с. 19].

В.І. Тертишніков визначає, що предметом цивільно-
го процесуального права є суспільні відносини між су-
дом і іншими учасниками процесуальної діяльності при 
здійсненні правосуддя в цивільних справах та у зв’язку 
із примусовим застосуванням норм матеріального права 
між суб’єктами цивільних, трудових, житлових, сімейних 
правовідносин [6, с. 7].

С.Я. Фурса зазначає, що у цивільному судочинстві 
відбувається захист цивільних прав, коли припиняється 
правопорушення та ліквідуються його наслідки, а також 
охороняються права осіб шляхом встановлення юридич-
них фактів у порядку окремого провадження. Цивільне су-

дочинство має такі функції: захищати та охороняти права, 
а також фіксувати юридичні факти [7, с. 26].

Розкриваючи поняття цивільного процесуального 
права, С.І. Чорнооченко зазначає, що суд несе обов’язок 
перед державою і суспільством за якість здійснення пра-
восуддя [8, с. 14].

Викладене вище дає нам підстави зробити висновок, 
що призначенням цивільного процесуального права є 
припинення цивільного правопорушення та ліквідація 
його наслідків шляхом примусового застосування норм 
матеріального права між суб’єктами цивільних, трудових, 
житлових, сімейних правовідносин.

Крім того, раніше ми вже зазначали, що вчені-проце-
суалісти пов’язують завдання судової влади саме з проце-
суальною діяльністю щодо усунення правового конфлікту, 
визначення виду та обсягу суб’єктивних прав і юридич-
них обов’язків суб’єктів права [9, с. 144]. Звідси випливає, 
що судова процесуальна діяльність, яка врегульована нор-
мами цивільного процесуального права, своїм завданням 
має саме вирішення справи (розв’язання спору, усунення 
конфліктної ситуації та її наслідків).

Завдання цивільного судочинства визначено у ст. 1 
ЦПК як справедливий, неупереджений та своєчасний роз-
гляд і вирішення цивільних справ з метою захисту пору-
шених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи ін-
тересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави. З цієї норми однозначно не зрозуміло 
головне призначення цивільного судочинства – розгляд і 
вирішення справ чи захист порушених прав. 

Цивільне судочинство, врегульоване нормами цивіль-
ного процесуального права, являє собою процесуальну ді-
яльність. Така діяльність повинна мати своє головне (осно-
вне) призначення, яке її характеризує як динамічне явище. 
З огляду на визначене нами основне призначення проце-
суального права, можна зробити висновок, що й головним 
завданням цивільного судочинства має бути врегулювання 
(усунення) конфлікту, тобто припинення цивільного право-
порушення та ліквідація його наслідків шляхом примусово-
го застосування норм матеріального права між суб’єктами 
цивільних, трудових, житлових, сімейних правовідносин.

Зазначене вище дає нам підстави не погодитись із дум-
кою Є.В. Васьковського про те, що цивільні процесуальні 
норми, визначаючи дії суду та сторін, мають забезпечити 
та полегшити досягнення головних цілей процесу: пере-
вірки і здійснення юридичних вимог громадян, і що судо-
ва функція полягає у перевірці та остаточному встанов-
ленні правомірності вимог, що пред’являються сторонами 
одна до одної [1, с. 12, 93, 175-176], адже «перевірка» пра-
вомірності позовних вимог не тягне припинення спору 
(усунення правового конфлікту) між сторонами.

Водночас визначене нами через завдання процесуаль-
ного права головне призначення цивільного судочинства 
вимагає від законодавця встановлення такої процесуаль-
ної регламентації цивільної процесуальної діяльності, 
аби це головне завдання було реально виконано в кожній 
цивільній справі, яка надходить на розгляд до суду. Саме 
стан та якість виконання цього головного завдання й ви-
значатиме ефективність всього цивільного судочинства в 
державі.

Разом з тим, реалізація цього головного завдання ци-
вільного судочинства залежить від того, наскільки суди 
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володіють дієвими інструментами забезпечення завдання, 
мова йде про якість процесуального регламенту зокрема 
і про цивільну процесуальну політику держави в цілому.

Розширення змагальних і диспозитивних засад цивіль-
ного процесу фактично перетворило суд на арбітра, який 
спостерігає за змаганням сторін, що позбавлений мож-
ливості впливати на рух справи та матеріально-правові 
результати її вирішення. Так, пасивність суду в процесі 
з’ясування обставин справи та неможливість втручання 
у визначений позивачем зміст позовних вимог виключає 
можливість в усіх справах усувати правовий конфлікт між 
сторонами, тобто припиняти цивільне правопорушення та 
ліквідовувати його наслідки шляхом примусового засто-
сування норм матеріального права між суб’єктами цивіль-
них, трудових, житлових, сімейних правовідносин.

Так, припинення цивільного правопорушення та лікві-
дація його наслідків (як основне призначення процесуаль-
ного права та головне завдання цивільного судочинства) 
передбачає такий матеріально-правовий результат судової 
діяльності, який би остаточно припиняв цивільно-право-
вий спір між суб’єктами спірних матеріальних правовід-
носин та усував би всі негативні правові наслідки, спри-
чинені цим конфліктом.

Таке призначення цивільного судочинства вимагає 
від законодавця змінити цивільне процесуальне законо-
давство, наділивши суд повноваженнями самостійно: 
виходити за межі позовних вимог; визначати правильний 
спосіб захисту порушеного права в спірних матеріальних 
правовідносинах; вживати заходів щодо подання суду не-
обхідних і очевидних доказів, необхідних для вирішення 
конкретної категорії спорів (довідки з райдержадміні-
страції чи ЖЕКу, документи від нотаріальних контор та 
БТІ, органів внутрішніх справ, РАЦС тощо); вирішувати 
в рішенні суду всі похідні питання, які можуть виник-
нути при реалізації рішення суду по конкретному спору 
(наприклад, вказати про порядок скасування державної 
реєстрації права власності на нерухоме майно за відпові-
дачем та реєстрацію цього права за позивачем у справах 
про застосування реституції чи віндикації). 

Висновки. Як можна було переконатися, цивільному 
процесуальному праву відводиться не лише важлива роль в 
цивільному процесуально-правовому регулюванні цивіль-
ного судочинства, а й у визначенні головного призначення 
цивільного судочинства, яким є врегулювання (усунення) 
конфлікту, тобто припинення цивільного правопорушення 
та ліквідація його наслідків шляхом примусового застосу-
вання норм матеріального права між суб’єктами цивільних, 
трудових, житлових, сімейних правовідносин. Подальше 
дослідження правової природи цивільного процесуального 
права як процесуального регламенту цивільного судочин-
ства сприятиме глибшому розумінню головного призна-
чення цивільного судочинства задля реалізації судом пра-
восудних цілей, що дозволить процесуально забезпечити 
ефективність цивільного судочинства.
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Короед С. А. Процессуальное право как вектор в 
определении главной задачи гражданского судопро-
изводства и обеспечении его эффективности

Аннотация. Статья посвящена исследованию пра-
вовой природы процессуального права как общетеоре-
тической категории и его назначения в регулировании 
процессуальной деятельности; выяснению соотноше-
ния назначения процессуального права и назначения 
гражданского судопроизводства; определению главной 
задачи, которая должна стоять перед гражданским су-
допроизводством и определять его эффективность; а 
также формулировке отдельных предложений, касаю-
щихся обеспечения эффективности гражданского судо-
производства.

Ключевые слова: правосудие, гражданское судо-
производство, процессуальное право, задачи, эффек-
тивность.

Koroed S. Procedural law as a vector in determining 
the main objectives of civil proceedings and to ensure its 
effectiveness

Summary. This article is dedicated to researching legal 
nature of procedural law as a general theoretical categories 
and its purpose in regulation of procedural activities; 
to clarification of correlation of purpose of procedural 
law and purpose of civil proceedings: to define the main 
objective which should be at front of civil proceedings and 
to determine its effectiveness; as well as the statement of 
specific proposals on providing of the effectiveness of civil 
proceedings.

Key words: justice, civil proceedings, procedural law, 
objectives, effectiveness.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ 
ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
Анотація. У статті розглянуті правові питання роз-

витку господарських відносин у сфері охорони здоров’я 
в умовах реформування галузі та обґрунтовані пропо-
зиції щодо внесення відповідних змін та доповнень в 
законодавство з метою уточнення змісту цих відносин, 
правового статусу суб’єктів господарювання, зокрема, 
комунальних некомерційних підприємств та засобів 
стимулюючого впливу держави на їх діяльність.

Ключові слова: господарські відносини, охорона 
здоров’я, медичне обслуговування, медична допомога, 
медичні послуги, комунальні некомерційні підприєм-
ства, заклади охорони здоров’я.

Охорона здоров’я посідає виняткове місце в соціально 
орієнтованій економіці, так як саме тут виробляються сус-
пільно споживані блага – медична допомога та медичні 
послуги. Причому спостерігається все більша залежність 
здоров’я громадян від загального економічного зростан-
ня в країні, оскільки стабілізація в державному секторі 
дозволяє розраховувати на розвиток медицини завдяки 
достатньому фінансуванню державою, а платоспромож-
ність населення впливає на обсяги платних медичних по-
слуг галузі. У зв’язку з цим охорона здоров’я все більше 
втягується в господарський оборот, чому сприяє активне 
функціонування комерційних медичних установ і, як на-
слідок, неминучий розвиток господарських відносин у цій 
соціальній галузі.

В таких умовах питання господарювання набули осо-
бливої актуальності в процесі реформування охорони 
здоров’я, проведення якого полягає у впровадженні та 
відпрацюванні нових організаційно-правових та фінансо-
во-економічних механізмів, спрямованих на підвищення 
ефективності та доступності медичного обслуговування 
населення, з метою забезпечення розвитку цієї галузі. А 
тому в останній час ці питання вирішуються як на рівні 
законодавчого органу, так і органів виконавчої влади й 
місцевого самоврядування.

Процес розвитку господарських відносин в умовах ре-
формування охорони здоров’я досить активно розпочався 
у 2011 році, але, на превеликий жаль, суттєві зміни щодо 
покращення стану цієї галузі на теперішній час відсутні. 
І це зумовлено тим, що такі відносини мають специфічні 
особливості, які суттєво відрізняються від господарських 
відносин в інших галузях економіки. По-перше, держава 
досить довго не приділяла суттєву увагу розвитку гос-
подарських відносин у цій галузі, які є запорукою залу-
чення додаткових матеріальних та фінансових ресурсів, 
використання яких дає можливість задовольнити потреби 
населення у якісних, сучасних та висококваліфікованих 

медичних послугах. По-друге, відповідно до ст. 49 Кон-
ституції України [1] громадяни мають право на безоп-
латну медичну допомогу у державних та комунальних 
закладах, що стримує розвиток господарських відносин у 
цих секторах економіки, у той час як бюджетних коштів 
недостатньо для того щоб належним чином фінансувати 
ці заклади та розвивати галузь. 

Все це лише створює проблеми в процесі розвитку 
господарських відносин та реформування галузі, вирі-
шення яких можливе тільки за умови наявності законо-
давства, що здатне належним чином врегулювати усі без 
виключення відносини у сфері охорони здоров’я. Разом 
з тим аналіз такого законодавства свідчить про те, що 
більшість питань, які пов’язані з відносинами у цій сфе-
рі господарювання потребують додаткового вирішення, 
оскільки відсутність їх законодавчого врегулювання лише 
негативно впливає на розвиток господарської діяльності 
зокрема та цієї галузі в цілому.

В науковій та фаховій літературі проблемні питання 
щодо господарювання у сфері охорони здоров’я досить 
активно обговорюються юристами, медиками, економі-
стами та управлінцями [2; 3, с. 12; 4; 5, с. 224-232]. При 
цьому всі вони, незалежно від фаху, мають єдину точку 
зору, що успішне розвиток господарських відносин і, від-
повідно, проведення реформ у галузі залежить від належ-
ного правового забезпечення розвитку цих відносин, які 
суттєво впливають на підвищення ефективності системи 
охорони здоров’я та поліпшення стану здоров’я членів 
суспільства.

Вищенаведене вказує на актуальність дослідження 
питань правового забезпечення розвитку господарських 
відносин у сфері охорони здоров’я, метою якого є обґрун-
тування пропозиції по його вдосконаленню.

В теперішній час законодавство, яке регулює відноси-
ни, що розглядаються, представлене як загальними так і 
спеціальними нормативно-правовими актами. Безумовно, 
до загальних актів у цьому випадку відноситься Госпо-
дарський кодекс України (далі – ГК України) [6], який ви-
значає основні засади господарювання, правовий статус 
її суб’єктів, майнову основу їх господарювання, основні 
засади зобов’язальних відносин та відповідальності за 
порушення у сфері господарювання, а також особливості 
правового регулювання в окремих галузях та сферах, але 
за виключенням охорони здоров’я, що є соціальною га-
луззю, якій притаманні відповідні особливості.

Щодо спеціальних нормативно-правових актів, то се-
ред них особливе місце займають Основи законодавства 
України про охорону здоров’я (далі – Основи) [7], у яких 
держава гарантує сприяння розвитку закладів охорони 
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здоров’я усіх форм власності (ст. 16), підтримку госпо-
дарської діяльності (ст. 17), а також заохочення підпри-
ємництва у сфері матеріально-технічного забезпечення 
охорони здоров’я та створення система відповідних по-
даткових, цінових, митних та інших пільг і регуляторів 
(ст. 19). Разом з тим у цьому основоположному норматив-
но-правовому акті відсутні норми, що визначають особли-
вості господарювання у цій соціальній галузі.

До спеціальних нормативно-правових актів також 
відноситься Закони України «Про лікарські засоби» [8], 
у якому більш детально врегулюванні господарські відно-
сини. І це зумовлено тим, що такі відносини виникають 
в процесі здійснення виробництва, оптової та роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами, які завжди вважалися ви-
дами господарської діяльності, що здійснюються у сфері 
охорони здоров’я.

Спеціальним нормативно-правовим актом, що регу-
лює господарські відносини у сфері охорони здоров’я, є 
Закон України «Про донорство крові та її компонентів» 
[9], у якому визначаються положення щодо здійснення 
суб’єктами підприємництва переробки і зберігання до-
норської крові та її компонентів, реалізації виготовлених 
з них препаратів. Але це тільки невелика частина тих гос-
подарських відносин, які виникають у цій галузі.

Безумовно, до спеціальних нормативно-правових актів 
також відноситься Закон України «Про порядок проведен-
ня реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві» 
(далі – Закон про реформування) [10], який визначає орга-
нізаційні та правові засади реформування системи охоро-
ни здоров’я у цих регіонах. При цьому аналіз цього Зако-
ну вказує на те, що законодавство, яке регулює відносини 
у сфері охорони здоров’я, зазнає суттєві зміни стосовно їх 
складу у цій галузі економіки. Так, спостерігається посту-
повий перехід до впровадження господарських відносин 
не тільки в сфері виробництва та обігу лікарських засобів, 
але й у сфері медичного обслуговування. Зокрема, про це 
свідчать положення Закону про реформування, у якому 
встановлено, що:

– по-перше, комунальні заклади охорони здоров’я у 
пілотних регіонах відповідно до закону можуть бути ре-
організовані у комунальні некомерційні підприємства або 
комунальні некомерційні установи, основною метою яких 
є здійснення медичного обслуговування населення без 
мети одержання прибутку (ч. 4ст. 1);

по-друге, надання первинної медичної допомоги окрім 
центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомо-
ги, які є закладами охорони здоров’я, можуть забезпечу-
вати також лікарі загальної практики – сімейні лікарі, які 
провадять господарську діяльність з медичної практики 
як фізичні особи – підприємці (ч. 2 ст. 3);

по-третє, договір про медичне обслуговування насе-
лення, принаймні первинної медичної допомоги за суб’єк-
тним складом та змістом є господарським договором, 
оскільки його сторонами є, з одного боку, комунальні не-
комерційні підприємства або сімейні лікарі, які провадять 
господарську діяльність з медичної практики як фізичні 
особи – підприємці, а, з іншого боку, відповідні головні 
розпорядники бюджетних коштів районних, міських (міст 
обласного значення) бюджетів, бюджету міста Києва. 

Отже, якщо в Основах передбачені тільки загальні 

положення щодо здійснення господарської діяльності 
приватними закладами охорони здоров’я, то в Законі про 
реформування уже містяться положення, що підтверджу-
ють подальший розвиток господарських відносин у цій 
соціальній галузі, які пов’язані з впровадженням нових 
організаційно-правових форм господарювання, залучен-
ням фізичних осіб – підприємців як сімейних лікарів та 
укладанням господарських договорів про медичне обслу-
говування населення.

Разом з тим наявність тільки цих положень в Законі про 
реформування недостатньо для належного врегулювання 
таких господарських відносин, оскільки їм притаманні 
суттєві особливості, які зумовлені тим, що вони: по-перше, 
виникають у соціальній галузі, де комерціалізація обмеже-
на законом, по-друге, не можуть бути спрямовані тільки на 
отримання прибутку; по-третє, пов’язані з задоволенням 
потреб громадян у поліпшенні стану та поновленню здо-
ров’я, а інколи в рятуванні життя, що є найціннішим не-
матеріальним благом. А тому потребують уточнення деякі 
питання щодо правового забезпечення господарських від-
носин у сфері охорони здоров’я, які отримали свій подаль-
ший розвиток в Законі про реформування. 

Одне з таких питань стосується визначення змісту 
таких господарських відносин, шляхом розмежування 
надання комунальними некомерційними підприємствами 
безоплатної медичної допомоги та платних медичних по-
слуг громадянам. Необхідність визначення такого змісту 
зумовлена тим, що громадяни наділені конституційним 
правом на безоплатну медичну допомогу в комунальних 
закладах охорони здоров’я, за рахунок фінансування з 
місцевих бюджетів. У той час, як створення комуналь-
них некомерційних підприємств відповідно до Закону 
про реформування ставить під сумнів можливість здійс-
нення цього права громадянами. Такі сумніви ґрунтують-
ся на тому, що будь-якому підприємству, у тому числі й 
комунальному некомерційному, притаманні відповідні 
ознаки, які дають можливість розмежувати його із закла-
дом охорони здоров’я. Однією з таких основних ознак є 
відсутність бюджетного фінансування підприємства на 
відміну від закладу, а тому відповідно до ст. 66 ГК Укра-
їни одним із основних джерел формування його майна є 
доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших 
видів господарської діяльності. А тому, на думку деяких 
авторів, держава таким чином намагається скласти з себе 
зобов’язання щодо забезпечення надання безоплатної до-
помоги населенню, шляхом впровадження надання таки-
ми підприємствами виключно медичних послуг [11], які 
відрізняються від медичної допомоги ознакою платності. 
До того ж інші автори роблять висновки, що одним із ос-
новних заходів програми реформування галузі охорони 
здоров’я є збільшення номенклатури та обсягів платних 
медичних послуг [12].

Підтвердженням активного впровадження у діяльність 
цих підприємств медичних послуг є Наказ Міністерства 
охорони здоров’я «Про затвердження Примірного статуту 
закладу охорони здоров’я – комунального некомерційного 
підприємства та Примірного договору про надання ме-
дичних послуг» від 30 серпня 2010 р. [13], у якому діяль-
ність такого підприємства зводиться виключно до надан-
ня медичних послуг і не згадується взагалі про надання 
безоплатної медичної допомоги громадянам.
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При цьому слід звернути увагу на те, що відповідно до 
Закону України про реформування, на відміну від вище-
наведеного наказу, діяльність комунальних підприємств 
спрямована на здійснення медичного обслуговування, а 
не тільки надання медичних послуг, що суттєво відріз-
няються за змістом. Відмінність понять «медичне об-
слуговування» та «медичні послуги» полягає у тому, що 
вони не є тотожними поняттями. Так, відповідно до ст. 1 
Основ медичне обслуговування – це діяльність закладів 
охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які за-
реєстровані та одержали відповідну ліцензію в установ-
леному законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не 
обов’язково обмежується медичною допомогою. А, отже, 
поняття «медичне обслуговування» є ширшим за понят-
тя «медичні послуги». Однак визначення таким чином в 
Основах поняття «медичне обслуговування» потребує до-
даткового уточнення, оскільки використання у ньому сло-
восполучення «що не обов’язково обмежується медичною 
допомогою» не дає чіткого уявлення щодо змісту такого 
обслуговування. 

До того ж, навіть якщо у Законі про реформування оп-
лата медичного обслуговування й передбачається відпо-
відними головними розпорядниками бюджетних коштів 
районних, міських (міст обласного значення) бюджетів, 
бюджету міста Києва, це не є гарантією отримання гро-
мадянами безоплатної медичної допомоги в комунальних 
некомерційних підприємствах, враховуючи хронічний де-
фіцит місцевих бюджетних коштів. А тому виникає реаль-
на загроза перекладання оплати такого обслуговування на 
пацієнтів, як це має місце зараз в комунальних закладах 
охорони здоров’я.

Звідси, у законодавстві необхідно чітко визначити: 
по-перше, зміст господарських відносин, який полягає у 
медичному обслуговуванні населення, що є основним на-
прямом діяльності комунальних некомерційних підпри-
ємств; по-друге, надати більш чітке визначення поняттю 
«медичне обслуговування»; по-третє, затвердити вичерп-
ний перелік видів безоплатної медичної допомоги, яка 
повинна надаватися такими підприємствами населенню у 
межах цього обслуговування відповідно до договору, укла-
деного з головним розпорядником місцевих бюджетних 
коштів, та перелік платних медичних послуг, які можуть 
надавати такі підприємства громадянам за їх рахунок.

Наступне питання щодо господарських відносин у 
сфері охорони здоров’я, яке потребує відповідного уточ-
нення, стосується визначення правового статусу кому-
нальних некомерційних підприємств. Необхідність такого 
уточнення зумовлена тим, що, по-перше, загальні норми 
ГК України, взагалі не визначають особливості правового 
статусу комунальних некомерційних підприємств, а тим 
паче у сфері охорони здоров’я, а, по-друге, у спеціально-
му законодавстві такі підприємства ототожнюються із за-
кладами охорони здоров’я, незважаючи на те, що це різні 
організаційно-правові форми, які мають суттєві відмінно-
сті, зокрема, щодо управління ними, джерел формування 
їх майна, меж відповідальності за зобов’язаннями та ін.

А тому у спеціальному законодавстві необхідно ви-
значити правовий статус комунальних некомерційних 
підприємств у сфері охорони здоров’я шляхом уточнення 
прав та обов’язків цих підприємств, порядку формування 
їх майнової бази, порядку створення шляхом реорганіза-

ції, або утворення нового підприємства, підстав припи-
нення підприємства або його діяльності та ін.

Також до питань щодо господарських відносин у сфері 
охорони здоров’я, які потребують уточнення, відносить-
ся питання стосовно законодавчого визначення підстав 
та порядок застосування певних засобів регуляторного 
впливу держави, які здатні стимулювати діяльність ко-
мунальних некомерційних підприємств, з метою їх по-
дальшого розвитку у сфері медичного обслуговування 
населення. Необхідність такого визначення зумовлена 
тим, що передбачені в Основах положення стосовно та-
кого стимулювання мають суто декларативних характер, 
а тому не забезпечують розвиток господарських відносин 
у цій соціальній галузі. До таких засобів необхідно відне-
сти надання комунальним некомерційним підприємствам 
відповідних пільг, компенсацій та створення інших спри-
ятливих умов діяльності, що спрямована на якісне, сво-
єчасне та ефективне медичне обслуговування населення.

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти виснов-
ків, що з метою забезпечення розвитку господарських від-
носин у сфері охорони здоров’я, доцільно в спеціальному 
законодавстві: 

1) визначити, що змістом цих відносин є медичне 
обслуговування, як основний напрям діяльності кому-
нальних некомерційних підприємств, надати більш чітке 
визначення поняттю «медичне обслуговування» та закрі-
пити вичерпний перелік видів безоплатної медичної до-
помоги, яка повинна надаватися такими підприємствами 
населенню, і перелік платних медичних послуг громадя-
нам за їх рахунок;

2) закріпити правовий статус комунальних некомер-
ційних підприємств, який має певні особливості, з метою 
розмежування таких підприємств з закладами охорони 
здоров’я; 

3) встановити підстави та порядок застосування сти-
мулюючих засобів регуляторного впливу держави на ді-
яльність комунальних некомерційних підприємств для 
забезпечення їх подальшого ефективного розвитку. 

Впровадження вищенаведених пропозицій можливе 
шляхом внесення відповідних змін та доповнень в Осно-
ви, що буде сприяти врегулюванню господарських відно-
син у сфері охорони здоров’я та позитивно впливати на 
подальше проведення реформ у цій соціально орієнтова-
ній галузі економіки.

Коло питань щодо господарських відносин, розгляну-
тих у цій статті, не є вичерпним, тому проблема їх розвит-
ку в умовах реформування охорони здоров’я може стати 
предметом подальших наукових досліджень.
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые во-
просы развития хозяйственных отношений в сфере 
здравоохранения в условиях реформирования отрас-
ли и обоснованы предложения по внесению соответ-
ствующих изменений и дополнений в законодательство 
с целью уточнения содержания этих отношений, пра-
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стимулирующего воздействия государства на их дея-
тельность.
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economic relations in the sphere of health in the context 
of reformation

Summary. The article considers the legal issues of 
development of economic relations in the sphere of health in 
the context of reformation and proposals on the introduction 
of the relevant amendments and additions to legislation 
in order to clarify the content of these relations, the legal 
status of economic entities, in particular, communal non-
profit enterprises and means of stimulating effect of the 
state on their activities. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНИМ 
БУДІВНИЦТВОМ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Анотація. У статті досліджуються питання держав-
ного регулювання капітального будівництва в Україні за 
часів її перебування у складі СРСР. Розглянуто систему 
державних органів з регулювання капітального будів-
ництва та робиться висновок про надмірну складність 
цієї структури управління.

Ключові слова: капітальне будівництво, державні ор-
гани, управління капітальним будівництвом.

Постановка проблеми. Електрифікація, індустріалі-
зація, розвиток житлового будівництва та інші економічні 
проекти, які були доволі успішно проведені у СРСР, свід-
чать про розвиток та належну підтримку капітального бу-
дівництва державою. Саме у той період воно сформувалося 
як самостійна галузь економіки. В той же час у вісімдесяті 
роки минулого сторіччя на якості та строках будівництва 
почали позначатися накоплені раніше негативні тенденції, 
в тому числі і щодо державного управління у цій сфері.

З іншого боку, непродумані ринкові реформи, що від-
булися у дев’яності роки минулого сторіччя, не тільки не 
сприяли подоланню негативного розвитку капітального 
будівництва в Україні, але й призвели до кризового ста-
ну у будівельній галузі. Таким чином, в сучасних умовах 
необхідним є пошук та наукове обґрунтування господар-
сько-правових засобів, які можуть бути інструментом 
управлінського впливу держави для забезпечення пози-
тивного розвитку капітального будівництва у сучасних 
умовах. Цьому може сприяти і вивчення досвіду госпо-
дарсько-правового державного регулювання галузі капі-
тального будівництва за часів СРСР.

Аналіз останніх досліджень. Питання історичного 
аналізу розвитку державного регулювання будівельної ді-
яльності у СРСР досліджували російські вчені С. М. Бра-
тановський, В. Г. Вишняков, О. В. Єрхов, С. О. Кузнецо-
ва, але державне управління капітальним будівництвом 
України їх дослідження не торкалися. Також проблемам 
управління капітальним будівництвом були присвячені 
дисертаційні дослідження і вітчизняних вчених: Н. С. 
Кузнецова ґрунтовно дослідила розвиток капітального 
будівництва у другій половині двадцятого сторіччя, В.М. 
Коссак проаналізував засоби правового забезпечення до-
тримання строків капітального будівництва, І.М. Миро-
нець розглянула становлення та розвиток законодавства 
у сфері будівельної діяльності в Україні. В той же час 
державне регулювання капітального будівництва органа-
ми господарської компетенції часів СРСР, в тому числі і 
на Україні, на протязі всього радянського періоду не до-
сліджувалося. З урахуванням всього наведеного тема да-
ної наукової статті є актуальною.

Метою даної праці є дослідження історичного розвит-
ку державного регулювання капітального будівництва за 
часів СРСР, для чого необхідно виконати наступні завдан-
ня: встановити періоди розвитку органів державного 
управління капітальним будівництвом у СРСР, визначити 
систему структурних зав’язків органів управління.

Виклад основного матеріалу. Перший період, за яко-
го і відбулося виникнення капітального будівництва як са-
мостійного явища, проходив з 1918 року по 1941 рік. Дер-
жавна політика того часу була спрямована на посилення 
ролі держави та одночасно послаблення ролі приватного 
сектору економіки, не обійшов такий підхід і сферу ка-
пітального будівництва. У 1918 році було утворено Комі-
тет Державних споруд ВРНГ, а Декретом РНК СРСР від 1 
грудня 1919 р. було встановлено, що будівельний підряд 
підлягав контролю з боку держави: про кожен укладений 
договір будівельного підряду потрібно було повідомляти 
державні фінансові органи, незалежно від особи замов-
ника та виконавця. Такий підхід був спрямований на бо-
ротьбу з приватною власністю та утвердження пріоритету 
держави навіть і у приватній сфері життя.

У 1921 році було затверджене Положення «Про дер-
жавні підряди і поставки». Згідно з його умовами, під-
рядник зобов’язаний був на свій страх і ризик збудувати 
державну установу (підприємство), а казна (держава) 
зобов’язана була здійснити оплату за виконані роботи. 
Вищезазначене свідчить лише про одне: держава нама-
галась бути єдиним замовником при укладенні договорів 
будівельного підряду [1, с. 659]. В Цивільному кодексі 
1922 року підрядні відносини були врегульовані в главі 
7 «Підряд». В статті 235 якого було зазначено, що поряд з 
нормами цивільного кодексу діє спеціальний акт, який ре-
гулює суспільні відносини, які виникають з договору пі-
дряду, замовниками якого виступали підрядні організації 
від імені держави. Тобто з договору будівельного підряду, 
на відміну від Зводу законів Російської імперії 1835 року 
були виключені такі суб’єкти як фізичні особи [2, c. 248]. 
І Л. Брауде з цього приводу зазначав, що капітальне будів-
ництво проводиться для власних потреб своїми засобами 
[3, c. 102]. Будівельний підряд був повністю під контро-
лем держави, яка і виступала єдиним замовником, а в ре-
зультаті і ставала єдиним власником об’єктів будівництва. 

Наступним кроком у регулюванні будівельної діяль-
ності було створення у 1938 році Комітету у справах бу-
дівництва при РНК СРСР. Основоположними завданнями 
заснованого Комітету у справах будівництва були: техніч-
не регулювання будівельної галузі; керівництво проекта-
ми і будівництвом, розробка виробничих і кошторисних 
програм. Однак Комітет у справах будівництва проіснував 
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недовго, передавши у 1939 році свої функції Наркомату по 
будівництву [4].

Другий період – з 1941 по 1949 роки – період капіталь-
ного будівництва для потреб війни та відновлення зруй-
нованих об’єктів. У роки Великої Вітчизняної війни було 
створено Головне управління будівництва підприємств 
машинобудування при РНК СРСР який разом з Наркома-
том по будівництву здійснювали організацію капітально-
го будівництва військових заводів, підприємств та інших 
споруд, що мали військове призначення. З 1942 року, після 
того як почали звільнятись окуповані території проводи-
лось і відновлювальні роботи з метою відновлення зруй-
нованих у ході війни об’єктів. Необхідність посилення 
контролю з боку держави архітектурних питань призвело 
до створення впродовж 1942-1943 років Комітету у спра-
вах архітектури при РНК СРСР. До кола його повноважень 
зокрема, але не виключно належали: утвердження проек-
тів забудови міст і селищ, розвиток будівельного норму-
вання та типового проектування, керівництво науковими 
і освітніми архітектурними закладами. Крім того, у Києві 
було створено управління у справах архітектури та були 
створені місцеві органи Комітету[5, c. 28]. Також у містах 
була введена посада головного архітектора міста. У січні 
1946 року на базі Наркомбуду були створені Наркомат бу-
дівництва підприємств важкої індустрії СРСР, Наркомат з 
будівництва військових та військово – морських підпри-
ємств та Наркомат з будівництва паливних підприємств, 
які у березні 1946 перетворені на відповідні міністерства.

Третій період – з 1949 по 1965 роки – подальший роз-
виток органів державного управління капітальним будів-
ництвом. У червні 1949 року було утворено Міністерство 
міського будівництва, яке по суті дублювало функції за-
значеного комітету. У 1950 року був створений Держав-
ний комітет Ради Міністрів СРСР у справах будівництва 
(Держбуд СРСР), який виконував функції загальносоюзно-
го органу з питань містобудування та промисловості буді-
вельних матеріалів [6]. При Держбуді СРСР було утворено 
Державний Комітет з цивільного будівництва та архітекту-
ри, наділений повноваженнями щодо проведення єдиної 
містобудівної політики, спрямованої на розвиток міст і се-
лищ. Крім того у 1953 році на базі Мінтяжбуду та Мініс-
терства будівництва підприємств машинобудування було 
утворено Міністерство будівництва СРСР, яке було ліквідо-
вано 10.05.1957 року. Також були створені Ради народного 
господарства (раднаргоспи), де зосередилася більшість бу-
дівельних організацій, до повноважень раднаргоспів були 
віднесені окремі повноваження у сфері будівництва. При 
цьому функціями державного контролю були наділені тіль-
ки органи державного архітектурно-будівельного контр-
олю (Держбудконтролю), створені при Радах Міністрів 
союзних і автономних республік , виконкомах обласних, 
крайових і міських Рад. В їх компетенцію входили: видача 
дозволів на виробництво будівельних робіт, перевірка забу-
дови великих міст і населених пунктів міського типу, а та-
кож виконання контрольних функцій за якістю будівництва 
об’єктів житлово-цивільного призначення незалежно від їх 
відомчої підпорядкованості. У 1962 році будівельні органі-
зації були перетворені в головні територіальні управління з 
будівництва, які перебували в підпорядкуванні міністерств 
будівництва республік. При цьому за раднаргоспами були 
залишені тільки функції забудовників.

Четвертий період – посилення державного управління 
капітального будівництва та закріплення багатоланкової 
системи управління галуззю –проходив з 1965 року по 1985 
рік. Законом від 2 жовтня 1965 р. Держкомітет у справах бу-
дівництва СРСР був перетворений у союзно-республікан-
ський орган державного управління. Були виділені в окремі 
системи будівельні та виробничі організації: спеціалізовані 
(з транспорту, виробництва будівельних матеріалів, мон-
тажних і спеціальних робіт) та загальні (по республікан-
ським міністерствам будівництва) [7, с. 98].

У 1967 на основі Указу від 21 лютого 1967 році «Про 
створення будівельних міністерств СРСР» була заснова-
на система відповідних союзно-республіканських мініс-
терств СРСР, які охоплювали підприємства важкої інду-
стрії, промислового виробництва, сільського будівництва, 
які були переведені на подвійне підпорядкування – Радам 
Міністрів союзних республік і союзно-республіканським 
міністерствам СРСР [8]. У цей період були відновлені мі-
ністерства, ліквідовані у попередні періоди ( Мінтяжбуд 
СРСР, Мінбуд СРСР, Мінтрансбуд). 17 жовтня 1969 р. 
Радою Міністрів СРСР було затверджено Положення про 
Міністерство будівництва СРСР, до кола повноважень яко-
го належало: керівництво будівництвом промислових під-
приємств, будівель і споруд, житлових будинків і об’єктів 
культурно-побутового призначення незалежно від того, до 
яких галузей народного господарства вони були віднесені; 
контроль за виконанням завдань по введенню в дію вироб-
ничих потужностей і об’єктів [9].

У липні 1978 року відповідно до постанови ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1979 Держбуд СРСР 
мав нести відповідальність за проведення єдиної тех-
нічної політики в будівництві, вдосконалення проек-
тно-кошторисної справи, підвищення якості проектуван-
ня; а також за поліпшення архітектурного вигляду міст, 
промислових центрів і селищ. Діючи в галузі технічного 
регулювання, Держбуд СРСР затверджував загальнодер-
жавні нормативи, кошторисні норми, правила, інструкції 
та інші нормативні акти з питань будівництва, обов’язкові 
для виконання всіма міністерствами і відомствами, а та-
кож підприємствами і організаціями незалежно від їх під-
порядкованості [10, с. 44-45]. У цей період у різні часи 
були створені загальносоюзні міністерства: Міністерство 
будівництва підприємств важкої індустрії, Міністерство 
промислового будівництва, Міністерство сільського бу-
дівництва, Міністерство електроенергетики та електри-
фікації СРСР, Міністерство монтажних та спеціальних 
будівельних робіт, Міністерство будівництва підприємств 
нафтової та газової промисловості, Міністерство будів-
ництва в районах Далекого Сходу і Забайкалля. На них 
покладалося управління капітальним будівництвом за га-
лузевою спрямованістю або на відповідній території.

П’ятий період 1985-1991 роки – період спрощен-
ня системи управління капітальним будівництвом. Так, 
були ліквідовані Мінтрансбуд СРСР, Мінпромбуд СРСР, 
Мінважбуд СРСР, Мінсільбуд СРСР. Держбуд СРСР було 
19.08.1986 року перетворено у Державний будівельний 
комітет СРСР, який 14.11. 1991 ліквідували. 

Отже, спеціальні органи управління капітальним бу-
дівництвом у СРСР поділялись на загальносоюзні, респу-
бліканські та союзно – республіканські будівельні мініс-
терства. В Україні до останніх відносились у різні періоди 
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другої половини двадцятого сторіччя Міністерство будів-
ництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерство 
промислового будівництва УРСР, Міністерство сільського 
будівництва УРСР, міністерство монтажних і спеціальних 
будівельних робіт УРСР. Також в Україні діяли республі-
канські органи з управління капітальним будівництвом: 
Міністерство будівництва УРСР, Міністерство будівництва 
і експлуатації автомобільних шляхів УРСР, Українське між-
колгоспне об’єднання по будівництву. Також було утворено 
і Державний комітет УРСР у справах будівництва та архі-
тектури, який підпорядковувався у своїй діяльності Раді 
Міністрів УРСР і Державному будівельному комітетові 
СРСР та входив до центральних органів господарського ке-
рівництва республіки у питаннях будівельного комплексу. 
Відповідно до Положення про Державний комітет Україн-
ської РСР, затвердженого Радою Міністрів Української РСР 
у 1987 році, його основними завданнями були: організацій-
не та нормативне забезпечення великих містобудівних про-
грам, проектно-кошторисної справи, а також діяльності ор-
ганів архітектури і містобудування місцевих Рад народних 
депутатів, розробку основ формування й функціонування 
господарського механізму в капітальному будівництві та 
кошторисного нормування й ціноутворення, координацію 
науково-технічних програм і проектно-розвідувальних ро-
біт у галузі, організацію контролю за якістю, ліцензування, 
сертифікації та експертизи проектної, науково-технічної і 
будівельної продукції [11].

Як наслідок створення зазначеної системи міністерств 
у вісімдесяті роки минулого сторіччя в СРСР склались сис-
теми управління капітальним будівництвом, що мали де-
кілька ланок управління. Найбільш простою була дволан-
кова система, коли вищім органом керівництва виступало 
загальносоюзне міністерство, а у республіці – будівельні 
міністерства республіки, а також головні управління з бу-
дівництва обласних Рад народних депутатів. Первинним 
елементом виступали виробничі будівельно-монтажні 
об’єднання або будівельно-монтажні трести. В Україні 
прикладом такого ефективного управління було Головне 
управління по житловому і цивільному будівництву при 
Київміськвиконкомі (Головкиївміськбуд), який здійсню-
вав безпосереднє керівництво будівельними і монтажни-
ми організаціями м. Києва, які виконували будівництво 
житла, об’єктів соціально – культурного призначення у 
столиці союзної республіки. Триланкова схема управління 
передбачала як вищий рівень управління загальносоюзне 
або союзно-республіканське будівельне міністерство, се-
реднім союзно-республіканське будівельне міністерство 
або територіальні головні управління з будівництва або 
ж промислово-виробничі об’єднання відповідно, пер-
винною ланкою був виробничий будівельно-монтажний 
трест або об’єднання. Наприклад, Мінтяжбуд СРСР керу-
вав Мінтяжбудом УРСР, а той в свою чергу здійснював 
керівництво комбінатами, останні ж керували трестами, 
заводобудівельними, домобудівельними комбінатами. 
Найбільш складною схемою була чотирьох ланкова струк-
тура. Вищим органом тут було союзно-республіканське 
будівельне міністерство, першим середнім органом – рес-
публіканське будівельне міністерство, а другою серед-
ньою ланкою, що підпорядкована першій республіканське 
будівельне об’єднання, первинною ж ланкою – виробни-
чий будівельно – монтажний трест або об’єднання.

За справедливим висновком А.Я. Пилипенко, багато-
ланкові управлінські системи призводили до громіздкості 
управлінського апарату, дублювання управлінських рі-
шень та зниження їх оперативності і якості [12, с. 396]. 
Дійсно, така система організації державного управління 
не дозволяла оперативно реагувати на зміну економічної 
ситуації в країні, запроваджувати нові методи та техноло-
гії будівництва. Єдине керівництво галуззю капітального 
будівництва було відсутнім, внаслідок чого будівництво 
однорідних об’єктів проводилось різними організаціями, 
утворювалась значна кількість недобудованих об’єктів.

Важливими органами, які хоча і не здійснювали без-
посереднього керівництва капітальним будівництвом, але 
виступали органами господарського керівництва, які ви-
конували міжгалузеве управління у відповідності з реалі-
зацією своїх функцій, були Держплан СРСР і держплани 
союзних республік. Саме вони розглядали і подавали для 
подальшого затвердження переліки і титульні списки бу-
дов виробничого призначення, здійснювали контроль за 
виконанням планових документів, виконували коорди-
наційні функції у будівельній сфері. Особливістю капі-
тального будівництва було те, що воно проводилось на 
підставі п’ятирічного плану та складеним на його основі 
титульним списком будівництва, який виконував функцію 
планового завдання.

Отже, все капітальне будівництво у радянській період 
здійснювалося з відома держави, яка виступала і замовни-
ком і виконавцем таких робіт. Це, в свою чергу, впливало і 
на правову природу договору на проведення капітального 
будівництва. Наприклад, в Цивільному кодексі УРСР 1964 
року було зазначено, що за договором підряду на капіталь-
не будівництво організація-підрядник зобов’язана була 
своїми силами і за рахунок власних засобів збудувати і 
передати в установлений строк організації-замовнику пе-
редбачений планом об’єкт будівництва, а організація-за-
мовник зобов’язана була надати будівельний майданчик, 
проектно-кошторисну документацію, забезпечити своє-
часне і достатнє фінансування, прийняти об’єкт будівниц-
тва і оплатити його вартість [13]. З цього приводу В. Ф. 
Яковлєв зазначив, що норми загального договору підряду 
на правовідносини в капітальному будівництві не поши-
рюються. Договір підряду на капітальне будівництво – це 
самостійний вид договору з притаманними тільки йому 
ознаками, які відрізняють його від інших договорів під-
ряду [14, с. 172]. До таких ознак С. А. Верб відносить: 
плановий характер договору, особливі властивості об’єк-
та капітального будівництва, особливий склад учасників, 
якими могли бути тільки державні організації [15, с. 7]. 
В науковій літературі того періоду підкреслювалось, що 
передумовою укладення договору підряду на капітальне 
будівництво є включення об’єкта будівництва в план робіт 
підрядної будівельної організації [16, с. 187; 17, с. 251]. 
таким чином, були всі підстави для визначення як само-
стійного договірного типу договору підряду на проведен-
ня капітального будівництва. Також необхідно наголосити 
на тому, що в умовах відсутності принципу свободи дого-
вору та обов’язковості плану, господарський договір був 
лише засобом, за допомогою якого конкретизувались пла-
нові завдання, що не сприяло реалізації його регулюючого 
потенціалу та призводило до порушення строків та якості 
виконання будівельних робіт. З проголошенням незалеж-
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ності та поверненням до ринкової економіки в Україні 
почались відповідні реформи і у галузі капітального бу-
дівництва, завдяки яким відбулась відмова від зазначеної 
системи управління капітальним будівництвом та підси-
лилась роль господарського договору як правового засобу 
опосередкування економічних відносин контрагентів.

Висновки. Проведене дослідження свідчить про не-
обхідність проведення подальших досліджень у напрямку 
вивчення досвіду СРСР з організації управління у сфері 
капітального будівництва та дозволяє прийти до наступних 
висновків. Характерною рисою регулювання капітального 
будівництва за часів радянської влади була загальна підкон-
трольність капітального будівництва державі, яка в основ-
ному і виступала замовником та виконавцем таких робіт. 
У розвитку капітального будівництва радянського періоду 
було п’ять етапів. З середини двадцятого сторіччя утворю-
ється та розвивається багатоланкова система управління ка-
пітальним будівництвом. Така система управління була за-
надто складною, призводила до надмірної бюрократизації 
та дублювання управлінських функцій. Незважаючи на те, 
що договір підряду на капітальне будівництво був визначе-
ний у законодавстві СРСР як самостійний тип договору з 
притаманними тільки йому ознаками, які відрізняють його 
від інших договорів підряду, він не виконував функцію за-
собу правового опосередкування економічних відносин, а 
був лише засобом конкретизації планових завдань.

З проголошенням незалежності в Україні почала фор-
муватися власна система публічних органів влади, в тому 
числі органів, сферою діяльності яких виступало регу-
лювання будівельної діяльності, утверджувалися нові пу-
блічно-правові механізми та правила впливу на різні галу-
зями народного господарства.
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Олюха В. Г. Государственное управление капи-
тальным строительством в советский период

Аннотация. В статье исследуются вопросы госу-
дарственного регулирования капитального строитель-
ства в Украине во время пребывания ее в составе СССР. 
Рассмотрена система государственных органов регу-
лирования строительной отрасли и делается вывод о 
чрезмерной сложности такой структуры управления.

Ключевые слова: капитальное строительство, госу-
дарственные органы, управление капитальным строи-
тельством.

Oliukha V. State management of capital construction 
in the soviet period

Summary. The article investigates the issues of state 
regulation of capital construction in Ukraine, while being 
a part of the USSR. We considered the system of state 
regulation of the construction industry and made a conclusion 
about excessive complexity of such a governance structure.

Key words: capital construction, government agencies, 
management of capital construction.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ)

Анотація. На підставі аналізу чинного законо-
давства та узагальнення практики його застосування 
у статті здійснено аналіз особливостей страхування 
цивільно-правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів в Україні. Виділено основні 
спільні риси систем прямого врегулювання в даному 
напрямку, що функціонують на страхових ринках про-
відних європейських держав.

Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, 
обов’язкове страхування, наземний транспортний засіб, 
пряме врегулювання.

Постановка проблеми. З набуттям самостійності та 
суверенності Україна на початку 90-х рр. ХХ ст. почала 
створювати власну економіку і самостійно вирішувати 
всі питання організації страхової діяльності. В цей період 
починає набирати розвитку страхування відповідальності, 
зокрема страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів. В умовах па-
нування державної форми власності й адміністратив-
но-командної системи управління в нашій країні потенці-
ал інституту страхування не міг бути розкритий повною 
мірою, сфера його застосування була дуже обмеженою. 
Тому саме тепер, в період остаточного становлення ринко-
вої економіки в Україні, питання даного виду страхування 
є надзвичайно актуальним і потребує всебічного аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, 
що питання обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засо-
бів досліджувалося в наукових працях М. І. Брагінського, 
С. М. Братуся, Ю. О. Заїки, В. В. Луця, В.М. Никифорака, 
Я. О. Чапічадзе, Я. М. Шевченка, Л. М. Лесика, В. М. Ко-
синської. До цього часу не було здійснено співвідношення 
страхування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів в Україні та в країнах 
Європи, та не було здійснено обгрунтування застосуван-
ня в Україні прямого врегулювання, яке застосовується в 
країнах Європи.

Метою даної статті є визначення основних проблем 
при застосуванні обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників наземних тран-
спортних засобів і методів подолання цих проблем, а 
також аналіз особливостей даного виду страхування на 
провідних страхових ринках Європи.

Виклад основного матеріалу. Обов’язкове страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів є одним із найпопулярні-

ших видів страхування. Після набуття чинності (з 1 січня 
2005 року) Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» ринок обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів отримав можливість цивілізовано-
го розвитку. Цей вид страхування – найкращий спосіб 
покриття збитків, викликаних непередбаченими подіями. 
Враховуючи це, без наявності полісу обов’язкового стра-
хування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів, як і без наявності посвід-
чення водія та технічного паспорта, рух по дорозі забо-
роняється. Але усвідомлює це лише частина власників 
транспортних засобів. 

Необхідність існування такого виду страхування обу-
мовлюється такими обставинами: 1. Автомобіль є об’єк-
том підвищеної небезпеки і найбільш аварійним видом 
транспорту. Щорічно в Україні відбувається по декілька 
сотень тисяч дорожньо-транспортних пригод (ДТП): у 
2010 р. – 204242, у 2011 р. – 186225, у 2012 р. – 196399. 2. 
Цивільно-правова відповідальність власника транспорт-
ного засобу має масовий характер, оскільки стосується 
всього суспільства, адже учасником ДТП потенційно 
може стати кожен громадянин. 3. Наявність чинника ризи-
ку і необхідність компенсації можливого збитку. 4. Навіть 
встановлення цивільної відповідальності власника назем-
ного транспортного засобу не забезпечує своєчасність та 
повноту відшкодування збитку постраждалій особі, на-
самперед через відсутність достатніх коштів у власника 
автомобіля. Тобто цей вид страхування має соціальний 
характер, адже механізм обов`язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів дозволяє створити певний соціальний захист як 
потерпілих осіб, так і власників автомобілів. 

З виникненням необхідності у запровадженні дано-
го виду страхування постають проблеми, які вимагають 
вирішення, а саме: відсутність довіри населення до стра-
ховика, відсутність відповідальності страхової компанії 
за невиконання своїх зобов’язань, недостатній рівень 
роз’яснювально-інформаційної роботи та страхової куль-
тури [1, c. 231-232].

На думку Л. М. Лесика, неповне охоплення цим ви-
дом страхування пов’язане, насамперед, з низьким рів-
нем довіри до страхових компаній, страхової культури, 
роз’яснювально-інформаційної роботи. За результатами 
опитування, працівниками Моторного (Транспортного) 
страхового бюро України, 91,8% респондентів схвально 
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віднеслися до страхування автоцивільної відповідально-
сті власників наземних транспортних засобів. Майже 74% 
респондентів мали укладені договори обов’язкового стра-
хування цивільно-правової відповідальності, 4% (будучи 
учасниками страхових випадків) отримали відповідні 
регламентні виплати або ж належне їм страхове відшко-
дування. Лише 8% респондентів нічого не знали про цей 
обов’язків вид страхування, 20% не змогли відповісти на 
питання щодо можливої участі в дорожньому русі тих 
автовласників, які не мають страхового забезпечення. Як 
засвідчує практика страховиків, усвідомлення важливості 
цього виду страхування приходить лише після страхових 
подій, участь у яких відчутно вплинула на власний бю-
джет [2, c. 214-217].

Враховуючи вищевказане, можна зазначити, що ос-
новними проблемами, які виникають при запровадженні 
і застосуванні обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників транспортних засобів, є 
відсутність довіри населення до страховика, відсутність 
відповідальності страхової компанії за невиконання своїх 
зобов’язань, недостатній рівень роз’яснювально-інформа-
ційної роботи та страхової культури. Зменшення впливу 
цих проблеми на розвиток досліджуваного виду страху-
вання можливе при усвідомленні відповідальності за не-
виконання вимог і зобов’язань кожної сторони цього виду 
страхування (страховика, страхувальника, застрахованої 
особи).

Таким чином, для вирішення зазначених проблем 
необхідно, по-перше, провести інформаційно-роз’ясню-
вальну роботу, досягти сприйняття споживачем необхід-
ності та переваг обов’язкового страхування цивільної від-
повідальності власників транспортних засобів (програми 
телебачення, соціальна реклама). Реалізація цього заходу 
можлива на основі створення Бюро страхової інформації 
як інформаційного органу, який допоможе громадянам ви-
вчити страхове законодавство та зміни до нього, підвищи-
ти рівень довіри до страхових компаній; По-друге, треба 
підвищити рівень життя населення, завдяки чому зросте 
рівень платоспроможності громадян; По-третє, наобхідно 
зменшити соціальну напругу в суспільстві та збільшити 
рівень довіри до страхових компаній шляхом виконання 
страхових зобов’язань [1, c. 232-235].

Таким чином, враховуючи все вищевказане, можна 
сказати, що Україна знаходиться на шляху до ефективного 
врегулювання обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів, що не можна сказати про країни Європейського 
простору. Проте перші кроки в цьому напрямі зроблено. 
Так, cлід зазначити, що обов’язковою умовою здійснення 
діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засо-
бів є членство в Моторному (транспортному) страховому 
бюро України (МТСБУ). Зауважимо, що МТСБУ є чле-
ном Міжнародної системи автомобільного страхування 
«Зелена картка» – унікального інтеграційного об’єднання 
різних за своїм регіональним статусом країн та складного 
механізму поєднання правових, фінансових та управлін-
ських аспектів. Дана організація об’єднує понад 50 країн 
світу. Існування такої організації є позитивним фактором. 
Метою «Зеленої картки» є спрощення міжнародного руху 
автотранспортних засобів шляхом забезпечення страху-

вання ризиків відповідальності перед третіми особами і у 
разі ДТП гарантування компенсації потерпілим особам за 
національним законодавством.

Важливою ознакою Європейського страхового ринку є 
також наявність прямого врегулювання збитків за Обов’яз-
ковим страхуванням цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Така 
система існує на багатьох розвинутих страхових ринках, 
зокрема в: Бельгії, Італії, Франції, Білорусі, Російській 
Федерації. Особливістю прямого врегулювання збитків є 
те, що на відміну від звичного для українського страхово-
го ринку процесу, власник полісу ОСЦПВ як потерпілий 
звертається до «свого» страховика який продав йому цю 
послугу. Страховик же отримує компенсацію від страхо-
вика відповідальності винуватця в настанні події.

Зокрема, на ринку Франції пряме врегулювання набуло 
відмінних рис, що характеризують розвинутий страховий 
ринок на якому страхування стало невід’ємною частиною 
культури експлуатації автомобіля. На страховому ринку 
Франції слід відмітити такі досягнення: повна відсутність 
судових розглядів за випадками матеріальної шкоди внас-
лідок ДТП, повідомлення про ДТП (Європротокол) ста-
ло загальновизнаним документом, а його використання і 
простота отримання відшкодування – невід’ємною части-
ною культури страхування та експлуатації автомобілів не 
тільки у Франції, а й в цілій Європі. Поліція бере участь у 
оформленні ДТП лише при наявності збитків життю або 
здоров’ю. Ще одним безумовним досягнням страхового 
ринку Франції є – стабільні клієнтські бази (близько 10% 
клієнтів переходять в інші компанії). Тобто присутній ви-
сокий рівень довіри до страхових компаній.

Усі європейські ринки йшли до впровадження прямого 
врегулювання різними шляхами, і на окремих ринках сис-
теми набули відмінні риси, що залежать від історії фор-
мування страхового ринку. Але загалом можна виділити 
основні спільні риси систем прямого врегулювання, що 
функціонують на страхових ринках європейських держав:

1) правова форма взаємовідносин між страховиками:
– закріплення системи прямого врегулювання на рівні 

законодавства;
– закріплення на рівні угоди між учасниками рин-

ку, деінде за участю локальних об’єднань страховиків, 
моторних бюро;

– змішана форма.
2) спосіб здійснення розрахунків між страховиками:
– за допомогою спеціально створених клірингових 

центрів, які функціонують як окремі структури чи в скла-
ді локальних об’єднань страховиків або моторних бюро 
– найбільш поширена форма (Бельгія, Франція, Російська 
Федерація);

– напряму між страховиками.
3) обов’язковість застосування схеми: всі учасники 

ринку ОСЦПВ мають акцептувати участь у прямому вре-
гулюванні – винятків не існує на жодному з ринків, спожи-
вач має контактувати виключно зі «своїм» страховиком;

4) можливість для страховика:
– обов’язковість звернення до «свого» страховика;
– можливість вибору: звертатись до «свого» страхови-

ка (пряме врегулювання) або до страховика відповідаль-
ності винуватця (традиційна схема, що згодом еволюцій-
но відмирає).
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Кожен з варіантів має свої недоліки і переваги. Напри-
клад, російські страховики наразі дійшли до необхідності 
введення одноразової, більш жорсткої схеми функціону-
вання ринку ОСЦПВ.

На думку Косинської В. А., український ринок вже 
потребує здійснення конкретних кроків із впровадження 
прямого врегулювання. Так, в Україні вже тривалий час 
діє спрощена система фіксації обставин дорожньо-тран-
спортних пригод із використанням Повідомлення про 
дорожньо-транспортну пригоду (Європротоколу), що є 
передумовою для останньго кроку – переходу до прямого 
врегулювання [3, c. 307-312].

Висновки. Отже, проаналізувавши особливості стра-
хування цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів в Україні, можна сказати, що 
основні перші кроки в цьому напрямку здійснені – прийня-
тий спеціальний Закон, який врегульовує специфіку даного 
виду страхування, запозичена деяка практика країн Європи 
(Європротокол). Проте наявність певних проблем у даній 
сфері страхування не дає у повній мірі наблизитися до Єв-
ропейського страхового ринку. Тому саме пріоритетність 
розвинутого страхового ринку України щодо обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів є важливою системою стра-
хового захисту як у соціально-економічному, так і політично-
му значенні та необхідною реальністю у зв’язку з розвитком 
вітчизняної економіки. Україна – важлива держава для євро-
пейського автомобільного транспортного руху. Стан розвит-
ку економічних відносин, процеси ринкової трансформації 
національної економіки, входження України до системи 
світових ринків зумовлюють необхідність розвитку страхо-
вої галузі з урахуванням світового досвіду та національних 
особливостей. Крім цього, враховуючи нинішню ситуацію, 
гармонізація національного законодавства з європейськими 
нормами врегулювання даного виду страхування є одним з 
напрямків інтеграції держави до Європейського простору.
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Аннотация. На основании анализа действующе-
го законодательства и обобщения практики его при-
менения в статье осуществлен анализ особенностей 
страхования гражданско-правовой ответственности 
владельцев наземных транспортных средств в Украи-
не. Выделены основные общие черты систем прямого 
урегулирования в данном направлении, функциони-
рующих на страховых рынках ведущих европейских 
государств.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответствен-
ность, обязательное страхование, транспортное сред-
ство, прямое урегулирование.

Plavayko M. Features of compulsory insurance of 
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Summary. Based on analysis of the existing law and 
summarize its implementation, the article presents the 
analysis of the characteristics of insurance of civil liability 
of owners of vehicles in Ukraine. The basic features in 
common systems of direct settlement in this area, operating 
in the insurance markets of the leading European countries.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ПРИВАТНИХ СЕЗ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглядається зарубіжний досвід 
функціонування приватних спеціальних економічних 
зон та можливості запровадження їх в Україні на основі 
законодавства про індустріальні парки.
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ня, спеціальна економічна зона, інвестиції, пільги, інду-
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Постановка проблеми. Україна має негативний дос-
від спеціальних (вільних) економічних зон та територій 
пріоритетного розвитку (далі – СЕЗ), які не тільки не ста-
ли точками економічного зростання, а й засвідчили ціл-
ковиту макроекономічну неефективність. При тому, що 
СЕЗ займали 10,5% території України, обсяг виробництва 
продукції підприємств, розташованих у СЕЗ, становив 
лише 4-5% від загального обсягу продукції, виробленої 
на підприємствах України. За весь період функціонування 
СЕЗ до 2008 року очікувалося досягти таких показників: 
залучення інвестицій – понад 17,1 млрд. дол. (фактично 
– 2,1 млрд., або 12,2% від запланованого); створення но-
вих та збереження існуючих робочих місць – 387,4 тис. 
(фактично – 137,7 тис. або 35,5% від запланованого). Зага-
лом обсяг використаних суб’єктами спеціальних режимів 
внутрішніх та зовнішніх інвестицій становив 9,8 млрд. 
гривень при розмірі наданих податкових пільг у 8,4 млрд. 
гривень [1, с. 64]. Макроекономічна неефективність СЕЗ 
виступила головним чинником скасування усіх пільг, що 
надавалися в їх рамках, Законом України від 25 березня 
2005 р. «Про внесення змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших за-
конодавчих актів України».

Разом з тим у світовій практиці СЕЗ були і залишають-
ся популярним інструментом забезпечення економічного 
зростання. За деякими оцінками, наразі нараховується при-
близно 3000 спеціальних економічних зон у 135 краінах, 
на які припадає понад 68 млн. робочих місць та понад 500 
млрд. дол. доданої вартості [2, с. 7]. Мабуть, найпомітні-
шою загальносвітовою тенденцією розвитку СЕЗ протягом 
останніх двох десятиліть стало зростання кількості СЕЗ, 
заснованих на приватній власності, розвиток і управління 
якими здійснюються приватним сектором, що обумовлює 
значний інтерес до відповідного зарубіжного досвіду.

У вітчизняній господарсько-правовій літературі від-
сутні дослідження, спеціально присвячені правовому 
режиму функціонування приватних СЕЗ. Разом з тим, 
теоретичну основу для таких досліджень можуть склас-
ти наукові розробки спеціальних правових режимів гос-
подарської/інвестиційної діяльності, авторами яких є, 
зокрема, Атаманова Ю. Є., Буткевич О. В., Задихайло Д. 
В., Зельдіна О. Р., Шаповалова О. В. та інші вчені. Завдан-
ням цієї статті є дослідження правових засад функціону-

вання приватних СЕЗ за кордоном та пошук можливостей 
створення таких СЕЗ на основі законодавства України.

Викладення основного матеріалу. На 2008 р. 62 від-
сотки з 2301 СЕЗ в країнах, що розвиваються, і країнах з 
перехідною економікою складали зони приватного секто-
ра. Це різко контрастує з 1980-ми роками, коли в приват-
них руках знаходилося менш ніж 25 відсотків СЕЗ у всьо-
му світі. Ключовим чинником розвитку приватних СЕЗ є 
впевненість у тому, що приватні зони є більш успішними, 
ніж більшість публічних зон, а також загальний брак фі-
нансових коштів для розгортання нових СЕЗ державою.

Перша хвиля розвитку приватних СЕЗ, яка мала місце 
в Карибському регіоні і Центральній Америці в 1980-х ро-
ках, а в Південно-Східній Азії (Філіппіни і Таїланд) в 1990-
х роках не супроводжувалася особливим перспективним 
плануванням та державною підтримкою. Ця ситуація по-
ступово змінюється з впровадженням механізмів держав-
но-приватного партнерства з метою полегшення розвитку 
СЕЗ. Існують різні варіанти участі приватного сектора у 
розвитку СЕЗ, зокрема, концесійні договори, управлінські 
контракти, контракти типу «будівництво-експлуатація-пе-
редача», «будівництво-володіння-експлуатація» та «будів-
ництво-володіння-експлуатація-передача» [2, с. 18-19]. 

Участь приватного сектора в розвитку СЕЗ прислу-
жилася до зміни спектру зручностей і послуг, доступних 
у їх межах. Загалом, конкурентні переваги СЕЗ змісти-
лися з площини цінової конкуренції (завдяки державній 
підтримці їхньої господарської діяльності) у площину 
диференціації продукції та нецінової конкуренції. До вар-
тих уваги тенденцій у цій царині належать: а) розвиток 
СЕЗ на інтегрованій, а не відособленій основі, як частин 
комерційних, туристичних, житлових та рекреаційних 
«районів». Така інтегрованість дозволяє розробникам 
інвестиційних проектів компенсувати відносно низьку 
прибутковість промислових потужностей комерційними і 
побутовими послугами з вищою нормою прибутку; б) зро-
стаюча спеціалізація послуг, що задовольняють особливі 
потреби цільових галузей (як-от: високотехнологічне ви-
робництво, розробка програмного забезпечення та інфор-
маційних технологій, нафтова та хімічна галузь тощо); в) 
надання широкого спектру послуг із підтримки бізнесу та 
спеціалізованих зручностей. В успішних приватних зонах 
не менше 50 відсотків доходу може отримуватися з цих 
джерел на додачу до традиційних доходів від продажів і 
оренди [2, с. 21].

Законодавству України концепція приватних СЕЗ фор-
мально дотепер невідома. Так, ч. 1 ст. 5 Закону «Про за-
гальні засади створення і функціонування спеціальних 
(вільних) економічних зон» передбачає створення спеці-
альних (вільних) економічних зон виключно Верховною 
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Радою України за ініціативою Президента України, Ка-
бінету Міністрів України або місцевих Рад народних де-
путатів України та місцевої державної адміністрації. Не 
йдеться про можливість співпраці держави і приватного 
бізнесу в площині спеціальних режимів господарювання і 
в Законі України «Про державно-приватне партнерство». 

Законом України, який de facto передбачає можливість 
створення приватних СЕЗ, на нашу думку, є Закон України 
від 21 червня 2012 р. «Про індустріальні парки». Відпо-
відно до ст.1 зазначеного Закону індустріальний парк – це 
визначена ініціатором створення індустріального парку 
відповідно до містобудівної документації облаштована 
відповідною інфраструктурою територія, у межах якої 
учасники індустріального парку можуть здійснювати гос-
подарську діяльність у сфері промислового виробництва, 
а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері 
інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим 
Законом та договором про здійснення господарської ді-
яльності. Визначення індустріального парку як території 
дозволяє вживати вираз «правовий режим індустріально-
го парку» та вказує на те, що такий режим є територіально 
обмеженим спеціальним режимом господарської/інвести-
ційної діяльності.

Остання обставина спонукає до встановлення спів-
відношення понять індустріального парку та спеціальної 
економічної зони (СЕЗ). Як слушно зазначає Молдован 
О.О., сьогодні в Україні поняття «СЕЗ» повністю дискре-
дитоване й асоціюється в більшості громадян, як правило, 
з колосальними податковими пільгами, корупцією та втра-
ченими бюджетними коштами. Через негативний відтінок 
будь-які ініціативи щодо запровадження спеціальних ре-
жимів економічної діяльності намагаються представляти 
окремо від закону про СЕЗ [3, c. 4]. Будь-які згадки про 
СЕЗ відсутні і в Законі «Про індустріальні парки». Тим 
не менш індустріальні парки є нічим іншим, як одним з 
найпоширеніших видів СЕЗ, що створені як в економіч-
но розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. 
Поширеність індустріальних парків у світі, окрім загаль-
них аргументів щодо активізації інвестиційної діяльності, 
обумовлена ще й тим, що вони дозволяють економічно, 
екологічно та естетично структурувати населені пунк-
ти, «очистивши» міста від промислового виробництва. 
Концентрація промислового виробництва на обмежених 
площах за межами житлових, історико-культурних та ре-
креаційних територій не лише робить економіку громади 
більш ефективною через зниження транзакційних витрат, 
але й дозволяє покращити якість життя та екологічний 
стан у відповідному населеному пункті. Для України, мі-
ста якої являють собою конгломерат з житлових масивів 
та екологічно шкідливих підприємств, цей аспект є вкрай 
важливим [4].

У зв’язку з цим слід наголосити, що негативної оцінки 
заслуговує не концепція СЕЗ як така, а конкретні особли-
вості впровадження її у вітчизняній практиці; тож приво-
дом для занепокоєння повинна бути не теоретична квалі-
фікація індустріальних парків як різновиду СЕЗ (цілком 
обґрунтована), а фактична подібність новітнього право-
вого режиму індустріальних парків до правового режи-
му СЕЗ, що надавався в Україні до 2005 р. і являв собою 
яскравий приклад економічно неефективного селективно-
го регулювання економіки. Розглянемо детальніше пра-

вові засади створення та функціонування індустріальних 
парків в Україні.

Суб’єктами (адресатами) спеціального режиму госпо-
дарювання в межах індустріального парку є:

1) ініціатор створення індустріального парку – орган 
державної влади, орган місцевого самоврядування, який 
згідно з Конституцією України здійснює право власника 
на землю від імені Українського народу і відповідно до за-
кону наділений повноваженнями розпорядження землею, 
а також юридична або фізична особа – власник чи орендар 
земельної ділянки, яка може бути використана та пропо-
нується ним для створення індустріального парку;

2) керуюча компанія індустріального парку – створена 
згідно із законодавством України юридична особа неза-
лежно від організаційно-правової форми, з якою ініціато-
ром створення укладений договір про створення та функ-
ціонування індустріального парку. Керуюча компанія 
здійснює основну частину організаційно-господарських 
повноважень, пов’язаних зі створенням та функціонуван-
ням індустріального парку.

Порядок вибору керуючої компанії залежить від пра-
вового режиму земельних ділянок, на яких розміщується 
індустріальний парк. Якщо земельні ділянки, призначе-
ні для створення індустріального парку, перебувають у 
приватній власності, керуюча компанія визначається іні-
ціатором створення самостійно (ч. 2 ст. 18 Закону «Про 
індустріальні парки»). Будь-яких кваліфікаційних вимог 
для керуючої компанії Закон не встановлює, тобто, це ціл-
ком може бути пов’язана з ініціатором особа, або ж особа, 
спеціально створена ним під формат конкретного інду-
стріального парку; 

3) учасники індустріального парку – суб’єкти господа-
рювання будь-якої форми власності, зареєстровані на те-
риторії адміністративно-територіальної одиниці України, 
в межах якої розташований індустріальний парк, які згід-
но із законодавством набули право на земельну ділянку у 
межах індустріального парку та уклали з керуючою ком-
панією договір про здійснення господарської діяльності 
у межах індустріального парку відповідно до концепції 
індустріального парку.

Ключова роль у відносинах, що складаються в межах 
індустріального парку, поза сумнівом, належить ініціатору 
його створення. Відповідно до ч.1 ст.13 Закону, ініціатора-
ми створення індустріальних парків можуть бути органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, юри-
дичні або фізичні особи, які мають право на створення ін-
дустріальних парків на землях державної, комунальної чи 
приватної власності згідно з цим Законом. На підставі цієї 
норми можна дійти висновку, що будь-яка особа може ви-
ступити з відповідною ініціативою та створити індустрі-
альний парк, а самих цих парків може бути необмежена 
кількість, однак насправді це не так. «Індустріальні пар-
ки України» – це національний проект, який включено до 
реєстру національних проектів складовою частиною на-
пряму «Нова інфраструктура» (див. Положення про про-
екти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та 
культурного розвитку (національні проекти), затвердже-
не постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 
2010 р. № 1255). Як зазначається на офіційному веб-сайті 
Державного агентства з інвестицій та управління націо-
нальними проектами України, метою зазначеного про-



55

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

екту є створення в різних регіонах України 10 пілотних 
індустріальних парків із сучасною інженерною та сервіс-
ною інфраструктурою. Об’єктом інвестицій (державної 
інтервенції) проекту є 10 ділянок індустріальних парків 
розміром від 15 до 700 га кожна. Локалізація проекту буде 
визначена в результаті проведення комплексного макрое-
кономічного дослідження та кластерного аналізу на пер-
шому етапі підготовки попереднього техніко-економічно-
го обґрунтування Проекту [5]. Тобто індустріальні парки 
у чітко визначеній кількості створюватиме держава, а по-
тім вони будуть заповнюватися кінцевими користувачами 
(учасниками індустріальних парків). В Аналітичній за-
писці Національного інституту стратегічних досліджень 
при Президентові України такий підхід аргументується 
наступним чином: «…В Україні, як і в більшості країн, 
що розвиваються, приватні індустріальні парки, скоріш 
за все, в класичному вигляді не знайдуть зацікавленості 
у приватних інвесторів. Привабливість індустріальних 
парків для інвесторів полягає в тому, що певний суб’єкт 
(таким може бути лише держава) безкоштовно бере на 
себе частину їх витрат на ведення бізнесу. В такий спосіб 
інвестори (особливо іноземні) отримують премію за ри-
зик, пов’язаний з нестабільністю ведення бізнесу в таких 
країнах, як Україна. Очевидно, якщо облаштуванням та 
забезпеченням діяльності індустріальних парків займа-
тимуться приватні компанії, то вони перекладуть свої ви-
трати на плечі учасників парку, включаючи власну норму 
прибутку. В підсумку для інвесторів втрачаються еконо-
мічні стимули для розміщення виробництва в приватному 
індустріальному парку» [4].

Уявляється, що противники приватних індустріальних 
парків припускаються методологічної помилки, вважаю-
чи, що приватна ініціатива щодо створення парку означає 
відсутність участі держави в облаштуванні та забезпечен-
ні діяльності індустріальних парків (і навпаки, створення 
парку державою аж ніяк не виключає обрання приватної 
керуючої компанії). Разом з тим чинний Закон «Про інду-
стріальні парки» навряд чи може виступати повноцінною 
нормативною основою співпраці держави та приватних 
суб’єктів, оскільки не встановлює чіткої регламентації 
прав, обов’язків, ризиків та відповідальності державного 
та приватних партнерів стосовно усіх аспектів господар-
ського розвитку, здійснення та регулювання діяльності ін-
дустріального парку.

Натомість законодавством про індустріальні парки 
успадкована така традиційна особливість режимів СЕЗ 
в Україні, як сфокусованість на інвестиційних та інших 
стимулах як головному елементі цих режимів. Так, за-
значеним законодавством передбачена як пряма (фінан-
сова), так і непряма (фіскальна) підтримка господарської 
діяльності в межах індустріальних парків. Прямій дер-
жавній підтримці присвячена ст. 34 Закону під назвою 
«Державна підтримка облаштування індустріальних пар-
ків». Зокрема, відповідно до частини 4 цієї статті з метою 
державної підтримки створення та функціонування ін-
дустріальних парків керуючим компаніям та ініціаторам 
створення – суб’єктам господарювання за рахунок коштів, 
передбачених законом про Державний бюджет України на 
відповідний рік, надаються безвідсоткові кредити (пози-
ки), цільове фінансування на безповоротній основі для 
облаштування індустріальних парків. Непряма державна 

підтримка у вигляді митних пільг передбачена ч. 6 ст. 287 
Митного кодексу України, а саме: при ввезенні на митну 
територію України від оподаткування митом звільняють-
ся устаткування, обладнання та комплектуючі до них, 
матеріали, що не виробляються в Україні, які не є підак-
цизними товарами та ввозяться ініціаторами створення 
– суб’єктами господарювання, керуючими компаніями 
індустріальних парків для облаштування індустріальних 
парків, а також для здійснення господарської діяльності 
у межах індустріальних парків. Разом з тим, не є таємни-
цею, що пільга у вигляді безмитного ввезення майна у ві-
тчизняній практиці міцно асоціюється зі зловживаннями, 
коли у безмитному режимі ввозиться практично будь-яке 
майно, у тому числі і те, що не має ніякого відношення до 
цілей, переслідуваних встановленням зазначеної пільги. 
Жодних механізмів контролю за цільовим використанням 
суб’єктами пільг вивільнених коштів законодавством не 
передбачено, та й навряд чи такі механізми в принципі 
могли б бути реалістичними.

Крім того, пунктом п.3 розділу Х «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону «Про індустріальні парки» Кабі-
нету Міністрів України приписано підготувати та подати на 
розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення 
змін до законодавчих актів, що випливають із цього Зако-
ну, у тому числі змін до Податкового кодексу України щодо 
встановлення преференцій для забезпечення державою 
стимулювання створення та функціонування індустріаль-
них парків. Реалізація цих приписів означатиме подальше 
зростання частки селективного регулювання у правовому 
регулюванні інвестиційної діяльності в Україні. 

Ключовим аспектом спеціального правового режиму 
індустріальних парків слід вважати полегшення регуля-
торного тягаря для учасників цих парків, однак цьому 
питанню Закон «Про індустріальні парки» приділяє неба-
гато уваги. Так, відповідно до ст. 27 Закону, Держінвес-
тпроект України: звертається до органів державної вла-
ди, підприємств, установ та організацій щодо вирішення 
питань, пов’язаних із створенням та функціонуванням 
індустріальних парків; забезпечує сприятливі умови для 
створення та функціонування індустріальних парків; за-
безпечує інформаційну та консультаційну підтримку іні-
ціаторів створення і керуючих компаній та в інший спосіб 
сприяє залученню учасників. Разом з тим ці повноважен-
ня сформульовані надто загально, що на практиці може 
означати їхню декларативність. Відповідно до ч.3 ст.36 та 
ст. 36 Закону, до пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту не залучаються ініціатори створення – 
суб’єкти господарювання, керуючі компанії та учасники 
індустріальних парків у разі будівництва об’єктів у межах 
індустріальних парків. На нашу думку, розміщення інду-
стріальних парків в межах населених пунктів в принципі 
не повинно здійснюватися, оскільки це суперечить одній 
з основних функцій таких парків – звільнення населених 
пунктів від промислового виробництва.

Висновки. Одним з принципових напрямів реформу-
вання вітчизняного законодавства про СЕЗ, що випливає 
з зарубіжного досвіду їх використання, є запровадження 
приватних СЕЗ. Це вимагає системних зусиль щодо роз-
робки правової основи функціонування приватних СЕЗ, 
включаючи: а) визначення критеріїв, яким повинні відпо-
відати приватні СЕЗ, стимулів і привілеїв для девелоперів 



56

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

і операторів приватних СЕЗ, їхніх прав та обов’язків, а та-
кож прав та обов’язків державних органів стосовно госпо-
дарського розвитку, здійснення та регулювання діяльності 
СЕЗ; б) визначення засад державно-приватного партнер-
ства в СЕЗ, прав, обов’язків, ризиків та відповідальності 
кожного з партнерів стосовно усіх аспектів господарсько-
го розвитку, здійснення та регулювання діяльності СЕЗ.

Перспективною формою приватних СЕЗ в Україні є 
індустріальний парк. Чинний правовий режим індустрі-
альних парків в Україні не враховує кращого світового 
досвіду спеціальних правових режимів господарської/
інвестиційної діяльності та негативного досвіду функці-
онування вітчизняних спеціальних економічних зон та 
територій пріоритетного розвитку. Необхідними напряма-
ми розвитку законодавства про індустріальні парки є: а) 
орієнтація на створення приватних індустріальних парків 
з визначенням засад державно-приватного партнерства 
в таких парках, прав, обов’язків, ризиків та відповідаль-
ності кожного з партнерів стосовно усіх аспектів госпо-
дарського розвитку парків; б) лібералізація регуляторно-
го режиму індустріальних парків (зокрема, застосування 
принципу «єдиного вікна» для консолідації і пришвид-
шення отримання державних дозволів); в) фокусування 
конкурентних переваг індустріальних парків на доступ-
них в їх межах послугах та зручностях, а не пільгах.
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Аннотация. В статье рассматривается зарубежный 
опыт функционирования частных специальных эконо-
мических зон и возможности внедрения их в Украине 
на основе законодательства об индустриальных парках.

Ключевые слова: специальный режим хозяйство-
вания, специальная экономическая зона, инвестиции, 
льготы, индустриальный парк.

Poiedynok V. Perspectives for private SEZs 
introduction in Ukraine

Summary. The article deals with the foreign experience 
of the private special economic zones and the possibility of 
their introduction in Ukraine on the basis of the legislation 
on industrial parks.

Key words: special economic regime, special economic 
zone, investment, incentives, industrial park.
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Право може розглядатися з обох сторін: зовнішньої і 
внутрішньої. Із зовнішньої воно уявляє відоме явище, яке 
виникає, змінюється і припиняється; з внутрішньої воно 
– ніщо інше, як надана законом приватній особі влада, 
котра підлягає здійсненню, порушенню та захисту.

Є. В. Васьковський [14]

Постановка проблеми. Виходячи із загальних засад 
цивільного законодавства, учасники цивільних правовід-
носин за власним розсудом вступають у договірні відно-
сини, і тим самим обирають ті чи інші засоби реалізації 
своїх інтересів, якими є суб’єктивні цивільні права та ко-
респондуючі їм обов’язки, засновані на принципах свобо-
ди, справедливості, добросовісності та розумності. Саме 
ці засади повинні визначати вектор регулювання договір-
них відносин сторін правової держави і слугувати орієн-
тиром у формуванні змісту позитивного права та задавати 
напрям правозастосування.

Водночас сучасний стан вивчення питань правового 
положення сторін у кредитних зобов’язаннях та боржника 
(іпотекодавця) в іпотечних правовідносинах надає підстави 
стверджувати, що принцип рівності договірних сторін у цих 
правовідносинах не дотримується, у зв’язку з чим боржнику 
доводиться звертатись за захистом своїх прав. З огляду на 
це, дослідження питань реалізації права на захист боржника 
(іпотекодавця) і, як наслідок, отримання ним ефективного 
захисту набуває у сучасних умовах актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної 
теми. Проблемами захисту прав тією чи іншою мірою 
займались такі вчені, як В. П. Грибанов, М. А. Гурвич, 
С. С. Алексєєв, В. Є. Васьковський, Г. В. Єрьоменко,  
Є. А. Крашеніков, В. І. Тертишніков, М. С. Мурашко,  
А. С. Шевченко, І. О. Дзера, Л. Г. Лічман та інші.

Проведений аналіз наявних наукових досліджень за 
темою та за суміжною проблематикою дозволяє зробити 
висновок про те, що дослідження захисту прав боржника 
в іпотечних правовідносинах не проводилось, проте воно 
є актуальним, а наявні дослідження були спрямовані на 
удосконалення категоріального апарату, однак залишали 
поза увагою практичну складову. Так само традиційно ак-
цент робиться на захисті прав кредитора при порушенні 

боржником зобов’язання, проте не звертається увага на те, 
що головною проблемою в попередніх періодах розвитку 
іпотечних стосунків було те, що основною причиною не-
повернення кредиту було небажання боржника повертати 
отримане, тобто його недобросовісність, а не об’єктивна 
(економічна) нездатність виконати зобов’язання, яка при 
цьому має масовий характер.

Метою цієї статті є дослідження форм і засобів реалі-
зації боржником (іпотекодавцем) права на захист в іпотеч-
них правовідносинах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Право 
на захист в юридичній літературі розглядається як нада-
на уповноваженій особі можливість застосування заходів 
правоохоронного характеру для відновлення її порушено-
го права або права, що оскаржується [1, с. 240]. Водно-
час така правова кваліфікація не є безспірною та постає 
предметом диспутів серед представників науки як матері-
ального права, так і процесуального. Прихильники однієї 
концепції розглядають право на захист як складову части-
ну будь-якого суб’єктивного права, інші – дотримуються 
думки про певну самостійність цього права.

Немає сумніву в тому, що будь-яке право, а відповідно 
й право на захист, являє собою міру можливої поведінки 
його носія. Між тим, це лише одна грань правовідношення, 
яке виникає на підставі захисту. Суб’єктивне право не може 
виникнути, здійснюватися та припинитись, якщо йому не 
протистоїть конкретний обов’язок, який з’являється од-
ночасно із правом, супроводжуючи його протягом усього 
періоду існування. Наявність уповноваженої особи перед-
бачає й наявність зобов’язаної особи, при цьому як перша, 
так і друга сторони повинні діяти у визначених законом 
межах, не допускаючи зловживання правами та не виходя-
чи за рамки правомірної поведінки. Тому розгляд права на 
захист як складової частини суб’єктивного права поряд із 
правом на власні дії, а також правом вимагати певної пове-
дінки від зобов’язаних осіб [2, с. 24] є традиційним.

Такому розумінню права на захист протистоїть думка, 
відповідно до якої право на захист розглядається як са-
мостійне суб’єктивне право особи. Це право, як зазначає 
І. О. Дзера, в якості реальної правової можливості з’яв-
ляється у власника регулятивного цивільного права лише 
в момент його порушення, оскарження чи невизнання та 
реалізується в межах виниклих при цьому охоронних ци-
вільних правовідносин [3, с. 17]. На передбачену законом 
охорону права як обов’язкову умову виникнення права на 
захист цивільних прав та інтересів, окрім випадків по-
рушення або оспорювання права регулятивного, звертав 
увагу А.С. Шевченко [4, с. 29].
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Виділення права на захист як самостійного суб’єктив-
ного права потребує визначення моменту його виникнен-
ня, особливо щодо захисту суб’єктивного права, яке ще не 
зазнало посягання, але складається ситуація, яка загрожує 
йому порушенням. Крім того, якщо припустити, що право 
на захист виникає за умови його порушення або оспорю-
вання та передбачення законом його захисту, то таким чи-
ном слід визнати неприпустимими так звані превентивні 
способи захисту, направлені на попередження порушення 
права, існування яких визнається і прихильниками думки 
про самостійність права на захист [13, с. 39]. Сам по собі 
захист у регулятивному правовідношенні не існує, він ви-
никає в момент порушення регулятивного суб’єктивного 
права і є елементом змісту нових – охоронних правовід-
носин. Іншим елементом змісту нових охоронних пра-
вовідносин є юридичний обов’язок боржника зазнавати 
заходів державно-примусового впливу. Зважаючи на це, 
цілком виправданим розглядати захист як складову права 
та гарантію його реалізації, а не право на захист як неод-
мінний елемент (повноваження) суб’єктивного права, яке 
виступає змістом регулятивних правовідносин.

Забезпеченість суб’єктивного права можливістю дер-
жавного примусу є його невід’ємною якістю, і така можли-
вість існує не паралельно з іншими закріпленими в суб’єк-
тивному праві можливостями, а властива їм самим, тому 
що без цього вони не були б юридичними можливостями 
[5, с. 31]. У зв’язку з цим окремі автори до змісту поняття 
захисту включають діяльність суду та інших юрисдикцій-
них органів із попередження та відновлення порушеного 
права, із встановленням обставин, від яких залежить ви-
никнення, зміна чи припинення оспорюваного права [6, с. 
9], або як реалізацію юридичних санкцій правових норм 
компетентним органом чи безпосередньо уповноваже-
ною або зобов’язаною у правовідношенні особою з метою 
здійснення суб’єктивних прав та законних інтересів, коли 
останні ким-небудь оспорюються [7, с. 11].

Таким чином, під захистом цивільних прав та інтере-
сів прихильники цієї концепції розуміють систему юри-
дичних норм, спрямованих на запобігання правопорушен-
ням та усунення їх наслідків [8, с. 8].

В. П. Грибанов у праці «Межі здійснення і захисту ци-
вільних прав» вказує, що немає сумнівів у тому, що право 
на звернення до компетентних державних або громад-
ських органів за захистом порушеного права нерозрив-
но пов’язано із суб’єктивним матеріальним правом при-
наймні у двох відносинах: по-перше, воно виникає лише з 
порушенням суб’єктивного цивільного права або коли це 
право оспорюється іншими особами; по-друге, характер 
самої вимоги про захист права визначається характером 
порушеного матеріального права або права, що оспорю-
ється, зміст і призначення якого, в основному, визначає і 
спосіб його захисту. Тому з матеріально-правової точки 
зору немає перешкод до того, щоб розглядати право на 
захист у його матеріально-правовому аспекті як одну з 
правомочностей самого суб’єктивного цивільного права 
[9, с. 105].

Разом із тим, можливості матеріально-правового ха-
рактеру, які надаються уповноваженій особі, можуть бути 
реалізовані шляхом їх здійснення у встановленому зако-
ном процесуальному порядку, тому, на думку окремих на-
уковців (В. Ф. Яковлєв, М. К. Юков та інших), право на 

захист без розгляду єдності матеріального змісту та про-
цесуальної форми неможливе.

Конституція України визнає право кожного захищати 
свої права і свободи, права і свободи інших людей від по-
сягань. І це конституційне право не може бути скасоване 
або обмежене (ч. 2 ст. 22, ст. 64 Конституції України).

Конституція України, на реалізацію положення За-
гальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною 
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. [10], про те, що кожна 
людина має право на ефективне поновлення у правах ком-
петентними національними судами (ст. 8), визначає, що 
права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право використання всіх національних 
засобів правового захисту, звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних міжнародних судових уста-
нов чи до відповідних органів міжнародних організацій, 
членом або учасницею яких є Україна (ст. 55 Конституції 
України).

Ст. 13 Конвенції про захист прав та основоположних 
свобод людини проголошено право на ефективний засіб 
правового захисту та встановлено, що кожен, чиї права 
і свободи, перелічені у цій Конвенції, порушуються, має 
право на ефективний засіб правового захисту в національ-
ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене 
особами, які діяли як офіційні особи [12].

Міжнародно-правове зобов’язання держави за ст. 13 
Конвенції буде порушено державою лише тоді, коли у 
внутрішньому правовому полі взагалі не існує ефектив-
них процедурно-процесуальних засобів і можливостей 
для оскарження порушених прав людини і це зобов’язан-
ня не включає необхідність надавати «змістовний» захист 
певного матеріального права. Таке твердження випливає з 
того, що Європейський Суд при встановленні порушення 
матеріальних прав паралельно може і не визнавати пору-
шення права, передбаченого ст. 13 Конвенції, тобто йдеть-
ся про порушення обов’язку держави надавати правовий 
захист.

У такому випадку слід погодитись із С.С. Алексєєвим, 
який звертав увагу на наявність особливого суб’єктивно-
го права доволі високого юридичного статусу – «право на 
право». Якщо феномен права має глибоке природне корін-
ня, то, очевидно, одним із його проявів в умовах цивіліза-
ції стає таке «право на право», яке ґрунтується головним 
чином на потребі у правосудному рішенні. Йдеться про 
право людини на вирішення конфліктної ситуації, в якій 
вона опинилась, через певні процедури правосуддя. При-
родна потреба людини в такому рішенні якраз і задоволь-
няється правом людини на ефективний державний захист 
її прав та свобод. Отже, усі процедурні механізми захисту 
права, будь-то юрисдикційні чи неюрисдикційні, повинні 
бути спрямовані на реальний (а не декларативний) захист 
прав особи, а тому, якщо відбувається порушення суб’єк-
тивного права, в тому числі в іпотечних правовідносинах, 
останнє повинно бути відновлене юридичними засоба-
ми, а в суб’єкта, право якого порушено, виникає право на 
ефективний захист цього порушеного права, якому корес-
пондує відповідний обов’язок держави – надати ефектив-
ний правовий захист.
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Ст. 15 ЦК України регламентує, що кожна особа має 
право на захист свого цивільного права у разі його пору-
шення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має 
право на захист свого інтересу, який не суперечить за-
гальним засадам цивільного законодавства. Порушення 
цивільних прав боржника в іпотечних правовідносинах 
може проявлятися в незаконному зверненні стягнення на 
предмет іпотеки, укладенні договорів купівлі-продажу від 
імені іпотекодавця, здійсненні продажу предмету іпотеки 
через прилюдні торги, виселенні тощо.

Утім у ст. 15 ЦК України безпосередньо не визнача-
ються органи, які здійснюють захист цивільних прав. 
Проте, як випливає зі змісту наступних статей цього Ко-
дексу, захист цивільних прав та інтересів може здійсню-
вати суд, Президент України, органи державної влади, 
органи влади АРК або органи місцевого самоврядуван-
ня, нотаріус. Цей перелік не є вичерпним. Крім органів, 
зазначених у ст. 55 Конституції України, відповідно до 
окремих актів законодавства України, здійснюють захист 
цивільних прав та інтересів або сприяють їх захисту ор-
гани прокуратури, органи внутрішніх справ, громадські 
організації споживачів (об’єднання споживачів) [11].

Обрання тієї чи іншої форми захисту, втім як і способу 
захисту, належить особі, чиї права порушені, не визнані 
чи оспорені. Разом із тим, якщо йдеться про захист прав 
боржника (іпотекодавця) в іпотечних правовідносинах, 
то захистити своє право будь-яким іншим способом, ніж 
шляхом звернення до суду залишається неможливим.

Висновки. Проведений аналіз наукових джерел свід-
чить, що всі наукові дослідження зосереджені лише 
навколо захисту прав кредитора. Проте ефективність/
можливість захисту в межах юрисдикційної, неюрис-
дикційної форми захисту ніколи не оцінювалась і не до-
сліджувалась. Між тим, саме цей аспект проблематики 
потребує ретельного дослідження. Визначаючи право на 
захист самостійним правом боржника, на цьому етапі 
підготовленого дослідження можна зробити попередній 
висновок про те, що захист прав боржника (кредитора) 
може здійснюватись у межах судової процедури шляхом 
застосування загальних способів захисту цивільних прав 
та інтересів, до таких, зокрема, слід віднести наступні: 
визнання укладеного договору недійсним, визнання права 
на проживання тощо. Крім того, під час розгляду справ 
за позовами кредитора може бути встановлена відсутність 
підстав для захисту прав кредитора, в тому числі в частині 
звернення стягнення на іпотечне майно, що буде мати на-
слідком відмову в позові. Указані аспекти проблематики 
підлягають подальшому вивченню та складають перспек-
тивні напрямки дослідження.
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Софронкова Н. А. Право на защиту должника в 
ипотечных правоотношениях (гражданско-право-
вой аспект)

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
концепций защиты гражданских прав и интересов в 
гражданском праве Украины, а также необходимости 
исследования защиты прав должника в ипотечных пра-
воотношениях.

Ключевые слова: гражданское право, защита граж-
данских прав, интерес, ипотека, кредитор, должник.

Sofronkova N. Right of defense of debtor in mortgage 
legal relationships (civil legal aspect)

Summary. The article is devoted to researching of 
conceptions of protection of civil rights and interests in 
the civil law of Ukraine, and also necessity of research 
of protection of rights for a debtor in mortgage legal 
relationships.

Key words: civil law, protection of civil rights, interest, 
mortgage, creditor, debtor.
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Національного університету біоресурсів і природокористування України 

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ПОРУШЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Анотація. Досліджується розвиток законодавчого 

забезпечення адміністративної відповідальності за по-
рушення аграрного законодавства. На підставі аналізу 
чинного законодавства виявлено недоліки у законодав-
чому забезпеченні адміністративної відповідальності 
за порушення аграрного законодавства. Висвітлено 
тенденції розвитку законодавства про адміністративну 
відповідальність в сфері АПК та запропоновано шляхи 
вдосконалення законодавства в досліджуваній сфері.

Ключові слова: законодавче забезпечення, адміні-
стративне законодавство, юридична відповідальність, 
адміністративна відповідальність, адміністративний 
проступок, аграрне правопорушення. 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку АПК 
України, який характеризується такими негативними про-
цесами, як економічний занепад сільського господарства, 
недодержання правового режиму земель сільськогоспо-
дарського призначення, загроза імпорту недоброякісної 
продукції з-за кордону та можливого занесення на її те-
риторію пташиного грипу, коров’ячого сказу, ящуру та ін-
ших видів захворювань тварин, низька правова культура 
сільського населення зумовлює підвищення ролі адміні-
стративної відповідальності за порушення норм аграр-
ного законодавства та посилення охорони населення та 
природного середовища від усіх перелічених негативних 
факторів впливу.

Метою даної статті є дослідження законодавчого за-
безпечення адміністративної відповідальності за пору-
шення аграрного законодавства, що дасть можливість 
визначити наявні проблеми та провести наукове обґрун-
тування подальшого розвитку інституту адміністративної 
відповідальності за порушення аграрного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Дослідженню деяких 
аспектів законодавчого забезпечення адміністративної 
відповідальності за порушення аграрного законодав-
ства присвячені праці вчених в галузі аграрного права:  
В. З. Янчука, О. О. Погрібного, Н. І. Титової, В. М. Єр-
моленка та роботи знаних адміністративістів: Є. В. До-
діна, В. К. Колпакова, О.І. Остапенка, В. І. Курила та ін-
ших, а також молодих вчених у галузі адміністративного 
права: М. В. Гаєвець, Т. С. Кичилюк, О. Ю. Піддубного,  
О. П. Світличного, Ю. В. Ярмоленко. Разом з тим нагаль-
ною є необхідність узагальнення піднятої проблеми. 

Перед тим як дослідити законодавче забезпечення 
адміністративної відповідальності за порушення аграр-
ного законодавства, з’ясуємо суть останнього, що дасть 
змогу відмежувати адміністративну відповідальність за 
порушення власне аграрного від адміністративної відпо-

відальності за порушення інших видів законодавства (фі-
нансового, податкового, господарського тощо). Останні 
частково регулюють відносини, що виникають у проце-
сі виробництва сільгосппродукції, однак мають власний 
предмет та метод правового регулювання. Відтак, адміні-
стративна відповідальність за порушення норм «не аграр-
них» галузей права має свої особливості. 

Аналіз аграрно-правової літератури [1, с. 32] дозволяє 
визначити аграрне законодавство як нормативно-правові 
акти різної юридичної сили, що видаються компетентни-
ми органами державної влади та встановлюють права і 
обов’язки суб’єктів аграрного бізнесу.

Закони становлять головну частину аграрного зако-
нодавства України. На думку В. В. Янчука, правове ре-
гулювання найістотніших суспільних аграрних відносин 
нормами законів є принципом, вимогою та ознакою гаран-
тії, що ця правова норма відображає інтереси і волю на-
роду за допомогою законодавчого акта, прийнятого най-
вищим органом державної влади [2, с. 40]. Враховуючи 
те, що адміністративна відповідальність в Україні може 
встановлюватися виключно законами, підзаконні норма-
тивно-правові акти аграрного законодавства в даній статті 
детально не розглядаються. Як уже зазначалося, диферен-
ційованими актами аграрного законодавства є такі, що 
містять норми аграрного права як окремої галузі. В.В. Ян-
чук до диференційованих актів аграрного законодавства 
слушно відносить нормативно-правові акти, що регулю-
ють аграрні правовідносини з урахуванням відмінностей 
у статусі суб’єктів аграрного підприємництва. 

Законодавчу основу адміністративної відповідально-
сті за порушення аграрного законодавства на даний час 
утворюють багато нормативних актів. Особливе місце се-
ред них належить Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (надалі – КУпАП) [3], який кодифікував 
законодавство про адміністративну відповідальність, знач-
но розвинув та вдосконалив його. Кодекс містить перелік 
адміністративних правопорушень, встановлює санкції за їх 
скоєння, регулює систему стягнень, розміри, зміст кожного 
з них, принципи та строки їх накладення. Поряд з матері-
альними нормами кодекс містить велику кількість адміні-
стративно-процесуальних норм, які регулюють проваджен-
ня по справах про адміністративні правопорушення. 

Діючий КУпАП передбачає притягнення до адміні-
стративної відповідальності за порушення аграрного за-
конодавства у випадках, передбачених різними статтями 
зазначеного кодексу. Основна частина складів правопору-
шень міститься у Главі 9, яка має назву «Адміністративні 
правопорушення у сільському господарстві. Порушення 
ветеринарно-санітарних правил».
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Комплексність галузі аграрного права та належність 
аграрного бізнесу до одного з видів господарювання ство-
рює деякі труднощі з розмежуванням складів адміністра-
тивних проступків за порушення аграрного законодавства 
з іншими суміжними порушеннями трудового, господар-
ського, фінансового, податкового, земельного, екологічно-
го законодавства тощо, які передбачені КУпАП. На нашу 
думку, для розмежування таких адміністративних право-
порушень доцільно застосовувати метод аналізу змісту 
галузевих норм. Зазначені галузі права частково регулю-
ють аграрні відносини. На нашу думку, притягнення до 
адміністративної відповідальності за порушення їх при-
писів, які зберігають специфіку правового регулювання 
аграрних відносин і вчинюються у сфері сільськогоспо-
дарського товарного виробництва, мають подвійну при-
роду. Основна галузева приписка норми має домінуючий 
характер, разом з тим «спеціалізація» норми та вчинення 
проступку щодо об’єкту аграрних правовідносин дає під-
стави вважати адміністративну відповідальність за дане 
правопорушення такою, що настає за порушення аграр-
ного законодавства. Таким чином, до складів порушень 
аграрного законодавства, що передбачені КУпАП, мож-
на віднести наступні: «Виробництво, заготівля, реаліза-
ція сільськогосподарської продукції, що містить хімічні 
препарати понад гранично допустимі рівні концентрації» 
(ст. 42-1), «Заготівля, переробка або збут радіоактивно за-
бруднених продуктів харчування чи іншої продукції» (ст. 
42-2), «Виробництво, зберігання, транспортування або 
реалізація продуктів харчування чи продовольчої сирови-
ни, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічни-
ми агентами понад гранично допустимі рівні» (ст. 42-3), 
що вміщені у Главі 5 «Адміністративні правопорушення 
в галузі охорони праці і здоров’я населення»; «Порушен-
ня прав на об’єкт права інтелектуальної власності» (ст. 
51-2), що знаходяться у Главі 6 «Адміністративні пра-
вопорушення, що посягають на власність»; «Псування і 
забруднення сільськогосподарських та інших земель» (ст. 
52), «Порушення правил застосування, зберігання, тран-
спортування, знешкодження, ліквідації та захоронення 
пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин 
та інших препаратів» (ст. 83), «Порушення законодавства 
про захист рослин» (ст. 83-1), що вміщені у Главі 7 «Ад-
міністративні правопорушення в галузі охорони природи, 
використання природних ресурсів, охорони пам’яток іс-
торії та культури»; «Невиконання законних вимог поса-
дових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої 
влади у сфері захисту рослин» (ст. 188-12), «Невиконання 
законних вимог посадових осіб державної санітарно-епі-
деміологічної служби та державної служби ветеринарної 
медицини» (ст. 188-22), які розміщені у Главі 15 «Адміні-
стративні правопорушення, що посягають на встановле-
ний порядок управління». Всього КУпАП налічує 18 скла-
дів адміністративних проступків за порушення аграрного 
законодавства. 

Поряд з КУпАП діють також інші закони прямої дії, 
що містять норми, які встановлюють адміністративну 
відповідальність. Положення нових актів, не включені до 
КУпАП, діють паралельно з його нормами. Проаналізує-
мо уніфіковані акти аграрного законодавства.

Конституція України [4] містить у собі норми, що ви-
значають загальні засади притягнення до юридичної від-

повідальності (ст. 58, 60, 61, 63, 68). Господарський кодекс 
України [5] визначає відповідальність за правопорушен-
ня у сфері господарювання як господарсько-правову (ст. 
216). Різновидом такої відповідальності є накладення ад-
міністративно-господарських санкцій. Останні за своєю 
суттю є своєрідним синтезом адміністративної та госпо-
дарської відповідальності, однак Господарський кодекс 
України не відносить їх до видів адміністративних стяг-
нень. Порушення норм Цивільного кодексу України [6] 
тягне за собою цивільно-правову відповідальність. Пору-
шення норм Кримінального кодексу України [7] є злочи-
ном і має наслідком притягнення до кримінальної відпові-
дальності. Таким чином, порушення норм вказаних вище 
уніфікованих актів аграрного законодавства не зумовлює 
притягнення до адміністративної відповідальності. 

Водний кодекс України [8] містить бланкетну норму 
(ст. 110), що наводить перелік діянь у сфері водокористу-
вання, за які настають різні види відповідальності (дис-
циплінарна, адміністративна, цивільно-правова або кри-
мінальна). Перелік власне адміністративних проступків 
продубльований в КУпАП. Враховуючи відсутність таких 
складів правопорушень, які безпосередньо стосуються 
сфери аграрного бізнесу, адміністративні правопорушен-
ня у сфері водокористування тягнуть за собою відпові-
дальність за порушення норм водного законодавства.

Земельний кодекс України [9] у ст. 211 містить пере-
лік діянь, за вчинення яких винна особа притягується до 
різних видів відповідальності (цивільної, адміністратив-
ної, кримінальної). Однак зазначена стаття має бланкет-
ний характер та не передбачає жодних санкцій за вчинені 
правопорушення. Більшість законів – уніфікованих актів 
аграрного законодавства – містять бланкетні норми про 
притягнення до юридичної відповідальності за їх пору-
шення або не містять таких норм взагалі. Лише ст. 33 За-
кону України «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 
р. № 1389-XIV [10] містить перелік діянь, за вчинення 
яких винні особи несуть передбачену законом відпові-
дальність. Частково зазначене коло протиправних діянь 
об’єктивується у ст. 53 КУпАП «Порушення правил вико-
ристання земель», ст. 55 КУпАП «Самовільне відхилення 
від проектів внутрігосподарського землеустрою» та ст. 96 
«Недодержання державних стандартів, норм і правил під 
час проектування і будівництва» та ін. 

Отже, порушення положень уніфікованих актів аграр-
ного законодавства тягне за собою настання різних видів 
юридичної відповідальності. Адміністративна відпові-
дальність за такі порушення зберігає галузевий характер 
відповідних уніфікованих актів аграрного законодавства. 
Адміністративна відповідальність за порушення у сфері 
правового режиму земель сільськогосподарського при-
значення має подвійну галузеву природу. З огляду на те, 
що різні категорії земель є інститутами земельного пра-
ва, адміністративна відповідальність в цій сфері зберігає 
основну галузеву приписку та є відповідальністю за пору-
шення земельного законодавства. Однак більшість юрис-
тів-аграрників детермінує земельні відносин в структурі 
аграрних базовими. Це дає підстави вважати адміністра-
тивну відповідальність за адміністративні проступки у 
сфері земель сільськогосподарського призначення від-
повідальністю за порушення аграрного законодавства. В 
цьому проявляється її подвійна правова природа. 
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Перейдемо до аналізу диференційованих актів аграр-
ного законодавства. Певна їх частина не містить положень 
про адміністративну відповідальність за порушення у від-
повідних сферах правового регулювання. Інша група за-
конів має у своєму складі бланкетні норми про настання 
відповідальності «у відповідності з законом». До таких 
диференційованих актів аграрного законодавства відно-
сяться закони України «Про фермерське господарство» 
від 19.06.2003 р. № 973-IV, «Про молоко та молочні про-
дукти» від 24.06.2004 р. № 1870-IV, «Про рибу, інші водні 
живі ресурси та харчову продукцію з них» від 06.02.2003 
р.№ 486-IV, «Про виноград та виноградне вино» від 
16.06.2005 р.№ 2662-IV, «Про державне регулювання 
виробництва і реалізації цукру» від 17.06.1999 р. № 758-
XIV, «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 
23.12.1997 р. № 771/97-ВР та деякі інші акти.

Значна частина «аграрних» законів містить перелік ді-
янь, за вчинення яких винні особи притягуються до різних 
видів відповідальності (в т.ч. адміністративної). Це, зокре-
ма, закони України «Про захист рослин» від 14.10.1998 р. 
№ 180-XIV, «Про карантин рослин» від 19.01.2006 р. № 
3369-IV, «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 
р. № 86/95-ВР, «Про племінну справу у тваринництві» 
від 21.12.99 р. № 1328-XIV, «Про бджільництво» від 
22.02.2000 р. № 1492-III, «Про вилучення з обігу, пере-
робку, утилізацію, знищення або подальше використання 
неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. № 
1393-XIV. Притягнення до адміністративної відповідаль-
ності за порушення норм перелічених законів має певні 
особливості, викликані відсутністю санкцій за вчинення 
протиправних діянь. Таким чином, адміністративна від-
повідальність у цьому випадку настає лише на підставі 
КУпАП та лише за ті діяння, що підпадають під склади ад-
міністративних проступків, встановлені статтями КУпАП.

Окремої уваги заслуговує Закон України «Про ветери-
нарну медицину» [11]. В статті 35 зазначеного закону вмі-
щено не лише перелік протиправних діянь у цій сфері, а й 
санкції за їх вчинення у формі штрафу. Однак суб’єктами 
такої відповідальності вказана стаття визнає юридичних 
осіб. Згідно з КУпАП адміністративна відповідальність 
може бути накладена лише на фізичних осіб (громадян 
або посадових осіб). Вищевказане дає підстави відноси-
ти відповідальність, передбачену Законом України «Про 
ветеринарну медицину», до фінансової, а не адміністра-
тивної.

Адміністративна відповідальність за порушення 
аграрного законодавства також встановлюється поста-
новами місцевих рад та їх виконкомів. Так, ст. 5 КУпАП 
встановлює, що обласні, міські та районні ради мають 
право приймати рішення, що передбачають адміністра-
тивну відповідальність, але тільки з питань боротьби зі 
стихійним лихом і епідеміями. 

На думку А.Т. Комзюка, ця стаття суперечить Консти-
туції, оскільки п. 22 частини першої ст. 92 Конституції 
України визначає, що діяння, які є адміністративним пра-
вопорушенням, визначаються лише законами [12, с. 432]. 
На думку деяких інших дослідників, власне можливість 
встановлення складу адміністративного проступку і від-
повідальності за його вчинення за межами КУпАП (ст. 2 
КУпАП) є однією з вад адміністративно-деліктного зако-
нодавства. «Такий підхід до побудови законодавства про 

адміністративну відповідальність є умовою виникнення 
колізій, які фактично дискредитують як законодавця, так і 
правозастосувальника» [13]. 

Аналіз аграрного законодавства дає підстави стверджу-
вати, що жоден з законів у цій сфері прямо не встановлює 
складів адміністративних проступків. Натомість положення 
деяких аграрних законів містять переліки протиправних ді-
янь без віднесення їх до того чи іншого виду правопорушен-
ня (адміністративного, кримінального тощо). Таким чином, 
вказаний науковцями недолік адміністративно-деліктного 
законодавства не має яскраво вираженого характеру у аграр-
ній сфері. Встановлення адміністративної відповідальності 
за порушення аграрного законодавства на локальному рівні 
рішеннями місцевих рад є доцільним методом адміністра-
тивно-правової охорони аграрних відносин. У таких спосіб 
досягається необхідна оперативність регулюючого впливу 
держави в умовах надзвичайних ситуацій (епізоотій, епіде-
мій, стихійного лиха) з метою забезпечення продовольчої 
безпеки населення, охорони сільськогосподарських угідь від 
забруднення тощо. Тому слушно вказана професором А. Т. 
Комзюк законодавча неузгодженість потребує вирішення на 
користь збереження права за місцевими радами встановлю-
вати адміністративну відповідальність у виключних і чітко 
визначених законом випадках (стихійне лихо, епідемія, епі-
зоотія) та як тимчасовий захід.

Слід підкреслити, що адміністративна відповідаль-
ність реалізується у характерних для неї процесуальних 
формах. Таким чином, процесуальні норми відіграють 
важливу роль у законодавчому забезпеченні адміністра-
тивної відповідальності за порушення аграрного законо-
давства. До таких норм можна віднести наступні статті 
ст. 213-217 Розділу ІІІ КУпАП; ст. 218, 219, 221, 222, 236, 
238 – 238-4, 240, 242, 244. Порядок провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення аграрного за-
конодавства регулюються на загальних засадах розділом 
IV КУпАП «Провадження у справах про адміністративні 
правопорушення». Виконання постанов про накладення 
адміністративних стягнень за порушення аграрного зако-
нодавства регулюється відповідно до характеру передба-
чених законом санкцій главами 25, 26, 27, 28 та 30. Санк-
ції вміщені у Розділі V КУпАП.

Висновки. Таким чином, адміністративна відпові-
дальність за порушення норм аграрного законодавства 
врегульована як КУпАП, так і деякими іншими норматив-
но-правовими актами, які у своїй сукупності створюють 
законодавство про адміністративні правопорушення у 
цій сфері. Провідна роль у законодавчому забезпеченні 
адміністративної відповідальності за порушення аграрно-
го законодавства належить КУпАП. На нашу думку, це є 
важливою гарантією єдності принципів, прийомів та за-
собів охорони правопорядку у сфері АПК. Загалом за сту-
пенем визначеності протиправних діянь можна виділити 
такі рівні законодавчого забезпечення адміністративної 
відповідальності за порушення аграрного законодавства: 
КУпАП; акти, що містять перелік діянь, за вчинення яких 
винні особи притягуються до юридичної відповідально-
сті; акти аграрного законодавства, що містять бланкетні 
норми про притягнення до відповідальності за порушення 
їх вимог; рішення місцевих рад, що місять склади адміні-
стративних правопорушень та приймаються у визначених 
КУпАП випадках.
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Метою охорони зазначених нормативно-правових ак-
тів є забезпечення правопорядку у сфері організації та 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Як слушно зауважують деякі дослідники, у процесі 
розвитку нормативно-правової бази адміністративної від-
повідальності досить чітко простежуються дві основні 
тенденції:

– розробка та прийняття численних нормативно-пра-
вових актів, які встановлюють заходи адміністративного 
стягнення за конкретні адміністративні правопорушення;

– узагальнення накопиченого адміністративно-правово-
го матеріалу, розробка та прийняття єдиного кодифікацій-
ного акту про адміністративні правопорушення [14, с. 8].

На нашу думку, у сфері АПК простежуються дещо 
інші тенденції розвитку законодавства про адміністратив-
ну відповідальність. Зокрема, можна назвати такі: вста-
новлення адміністративних стягнень за порушення аграр-
ного законодавства виключно нормами КУпАП; розробка 
та прийняття нормативно-правових актів, що передбача-
ють перелік протиправних діянь у відповідній сфері без 
встановлення санкцій за їх вчинення.

З метою забезпечення стабільності законодавства про 
адміністративні правопорушення доцільним вбачається 
залучення юристів-аграрників до роботи над проектом Ко-
дексу про адміністративні проступки в частині розробки 
положень про відповідальність за порушення аграрного 
законодавства. Це значно підвищить якість нового кодексу 
та дозволить уникнути внесення змін до статей про відпо-
відальність у сфері АПК одразу після його прийняття.
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Финчук О. А. Законодательное обеспечение ад-
министративной ответственности за нарушение 
аграрного законодательства

Аннотация. Исследуется развитие законодатель-
ного обеспечения административной ответственности 
за нарушение аграрного законодательства. На основа-
нии анализа действующего законодательства выявлены 
недостатки в законодательном обеспечении админи-
стративной ответственности за нарушение аграрного 
законодательства. Освещены тенденции развития за-
конодательства об административной ответственности 
в сфере АПК и предложены пути совершенствования 
законодательства в исследуемой сфере.

Ключевые слова: законодательное обеспечение, ад-
министративное законодательство, юридическая ответ-
ственность, административная ответственность, адми-
нистративный проступок, аграрное правонарушение.

Finchuk O. Legal Framework of Administrative 
Responsibility for Infringements of the Agrarian 
Legislation

Summary. The development of the law of administrative 
liability for infringement of agrarian laws are analyzed in 
the article. On the basis of existing legislation shortcomings 
in the legislative provision of administrative liability for 
infringement of agrarian laws were revealed. Trends of 
the law on administrative responsibility in the field of 
agriculture and the ways of improvement of legislation in 
the field of the study were disclosed.

Key words: legislative support, administrative law, legal 
responsibility, administrative responsibility, administrative 
offense, agrarian offenses.
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ТАКСИ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОБЧИСЛЕННЯ 
ЗАПОДІЯНОЇ ДОВКІЛЛЮ ШКОДИ

Анотація. У статті досліджується існуючі в еколо-
гічному праві компенсаційні механізми відшкодуван-
ня шкоди завданої довкіллю, а саме таксовий метод. 
Розкривається юридична природа такс як специфічних 
еколого-правових санкцій, основне призначення яких є 
компенсація шкоди, завданої неправомірним викорис-
танням природних об’єктів. Обґрунтовується недоціль-
ність встановлення розміру такс у співвідношенні їх до 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Ключові слова: відновлення природного ресурсу, 
компенсація шкоди завданої довкіллю, екологічна шко-
да, таксовий метод обчислення завданої довкіллю шкоди.

Постановка проблеми. У сучасних умовах суспіль-
ного розвитку надзвичайно важливою проблемою та ос-
новним пріоритетом національних інтересів України є 
збереження й відновлення навколишнього природного 
середовища, забезпечення екологічно безпечних умов 
життєдіяльності людини. Прагнення до постійного еконо-
мічного зростання без урахування екологічних вимог, що 
тривалий час панувало у взаємовідносинах суспільства та 
довкілля, поставило нашу державу на межу екологічної 
кризи. Саме тому як на міжнародному, так і на національ-
ному рівнях надзвичайно актуальним є пошук важелів, 
які б забезпечували узгодження економічних інтересів з 
законами природи. Правові аспекти компенсації шкоди, 
завданої довкіллю, досліджувалися С. М. Кравченко, Н. 
І. Титовою, О. С. Колбасовим, В. В. Петровим. При цьому 
варто зазначити, що питання, пов’язані безпосередньо із 
відновлення природних ресурсів, приведення їх у попе-
редній стан та компенсації шкоди, завданої довкіллю, до-
сліджувалось здебільшого фрагментарно та безсистемно, 
що і засвідчує актуальність обраної теми дослідження.

Метою дослідження є аналіз передбачених екологіч-
ним законодавством компенсаційних механізмів відшко-
дування шкоди завданої довкіллю, зокрема таксового ме-
тоду,удосконалення їх.

Виклад основного матеріалу дослідження. Держави 
спрямовують свою діяльність не лише на вирішення со-
ціально-економічних чи політичних проблем, але й про-
блеми охорони довкілля. Разом з охороною природного 
середовища від забруднення необхідною умовою розв’я-
зання вказаної проблеми є відновлення природних ресур-
сів, приведення їх у попередній стан. Водночас у багатьох 
випадках через заподіяну довкіллю шкоду повернути при-
родній ресурс до попереднього стану неможливо. Зокре-
ма, неможливо посадити зрізані першоцвіти, відновити 
в природі знищену популяцію рідкісних тварин тощо. А 
тому в екологічному праві сформовано компенсаційні ме-
ханізми відшкодування шкоди, завданої довкіллю. Термін 

«компенсація» тлумачиться як урівноваження чого-небудь 
порушеного; надолуження [1, c. 224], тому відновлення 
здійснюється не лише через систему заходів по приведен-
ню природного ресурсу у попередній стан, а й через ком-
пенсацію завданої довкіллю шкоди в грошовому виразі. 

Компенсаційний аспект у відновлені природного ре-
сурсу найбільш повно втілюється через застосування так-
сового методу обчислення завданої шкоди. Як зазначала 
С. М. Кравченко, такси за своєю юридичною природою 
слугують специфічними майново-правовими санкціями, 
головна функція яких – компенсація шкоди, завданої не-
правомірним використанням природних об’єктів [2, c. 40]. 
На думку Н. І. Титової, специфіку таксової відповідаль-
ності зумовлюють особливості правового режиму при-
родоохоронних об’єктів. Доцільність цього виду відпо-
відальності вчена обґрунтовувала відсутністю грошової 
оцінки щодо більшості природних ресурсів, їх вилучення 
із цивільного та товарно-грошового обігу, що, в свою чер-
гу, унеможливлювало визначення розміру завданої шкоди 
довкіллю загалом [3, c. 598].

Як зазначав О. С. Колбасов, такса охоплює середньоа-
рифметичний вираз розрахункової суми шкоди, заподіяної 
природним об’єктам [4, c. 54], який не застосовується при 
обчисленні майнової шкоди за нормами цивільного права. 
В.В. Петров вважав такси умовною одиницею розрахунку 
завданої довкіллю шкоди [5, c. 154], оскільки реальна вар-
тість пошкодженого чи знищеного природного об’єкта на-
справді є меншою. Такси найповніше відображають у вар-
тісному виразі усі негативні майнові та екологічні наслідки 
завданої довкіллю шкоди. У таксах міститься визначений 
наперед розмір майнової шкоди, завданої довкіллю непра-
вомірними діями фізичних чи юридичних осіб. 

Часто таксовий метод відшкодування шкоди зарахо-
вують до заходів цивільно-правової відповідальності. На 
переконання П. Д. Пилипенка, таке помилкове враження 
пов’язане з тим, що у таксах передбачається майновий 
вираз завданих збитків, а сама відповідальність полягає 
у відшкодуванні шкоди [6, c. 173]. Разом з тим усі спро-
би подати таксову відповідальність як різновид цивіль-
но-правової відповідальності дисонують із загальними 
підставами відповідальності за завдану майнову шкоду, 
що передбачені у ст. 1166 ЦК Україні і стосуються шкоди, 
завданої неправомірними діями чи бездіяльністю фізич-
них або юридичних осіб особистим немайновим правам 
чи майну фізичної або юридичної особи, яка має бути від-
шкодована у повному обсязі. 

Таксова ж відповідальність передбачається у випадках 
заподіяння шкоди довкіллю, а не майну фізичних чи юри-
дичних осіб. Тому такси, навіть незважаючи на їх май-
новий характер, все ж мають іншу правову природу і не 
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можуть вважатися санкціями цивільно-правової відпові-
дальності. Вони є санкціями відповідальності у сфері до-
вкілля, а не окремим видом відшкодування цивільно-пра-
вової (майнової) шкоди. 

У сучасних умовах таксовий спосіб залишається єди-
ним механізмом визначення шкоди щодо більшості при-
родних ресурсів [7, c. 189]. До прикладу, затверджено 
такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу не-
правомірними діями юридичних та фізичних осіб. У них 
розраховано суми, що повинні відшкодовуватися у ви-
падку знищення або пошкодження лісових культур, при-
родного підросту та самосіву на землях, призначених для 
відновлення лісу. Сума відшкодування залежить від віку 
(в роках) лісових культур тощо і визначаються у гривнях 
за кожний гектар. Зокрема, при знищенні лісових культур, 
що мають 5 і менше років, такса становить 17 918 грн. за 
кожен гектар. Відповідно, якщо пошкодженим об’єктам 
було від 6 до 10 років, то відшкодування зростає до 23 188 
грн. за кожен гектар відповідно Постанови Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження такс для обчислення 
розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23 липня 2008 р. 

Наказом Міністерства охорони навколишнього при-
родного середовища України і Держкомлісгоспу затвер-
джено такси для обчислення розміру відшкодування збит-
ків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі 
мисливського господарства та полювання (окрім видів, 
занесених до Червоної книги України) від 18 липня 2007 
р. Розмір такс встановлюється в гривнях за одну особину, 
зазначену у переліку диких тварин. Значно менші суми 
відшкодування встановлено для птахів. За вбитого лебе-
дя, шипуна і кликуна – 1000 грн, за фазана – 500 грн, а за 
качку, лише – 250 грн. 

Розміри санкції за вчинене екологічне правопору-
шення, тобто такси є еквівалентними розміру, завданої 
довкіллю економічної та екологічної шкоди. Екологічна 
шкода полягає у посяганні на довкілля та екологічні ін-
тереси природокористувачів і визначається тими функ-
ціями, що виконують природні ресурси в довкіллі (сані-
тарно-захисні, оздоровчі, рекреаційних, експлуатаційні та 
інші). Визначаючи конкретний розмір відшкодування, за-
конодавець повинен враховувати видові особливості при-
родних ресурсів, їх корисні екологічні та споживчі якості, 
характер та природу правопорушення. Як приклад, згідно 
із затвердженими для обчислення розміру відшкодування, 
заподіяної лісу за кожне неплодове дерево вирубане або 
пошкоджене до ступеня припинення росту діаметром від 
30,1 до 34 см у корі біля шийки кореня, розмір шкоди ста-
новить 1449 грн. [10]. Водночас за незаконне вирубування 
або пошкодження до ступеня припинення росту плодових 
дерев, самшиту, дерев і чагарників родини кипарисових, 
горіхів усіх видів тощо розмір обчислюється за таксою, 
збільшеною у 3 рази. 

Враховуючи екологічні, естетичні та оздоровчі вла-
стивості зелених насаджень в населених пунктах, від-
шкодування за їх знищення диференціюють залежно від 
товщини і виду дерева відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про такси для обчислення розміру 
шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та 
інших населених пунктів» від 08 квітня 1999 р.

Зокрема, якщо товщина дерева становить лише 6 см, 
то такса при його знищенні визначається на рівні 80 грн., 

а при пошкодженні – 40 грн. У той же час знищене дере-
во товщиною 50 см відшкодування сягне вже 1120 грн. За 
кожний сантиметр діаметра понад 50 см такса зростає на 
40 грн. при знищенні – на 20 грн., в разі пошкодження. 

Таким чином, такси виражають у вартісному виразі 
усі негативні майнові наслідки завданої довкіллю шкоди. 
Однак вважаємо, що таксовий метод має і ряд недоліків. 
Зокрема, таксову відповідальність можна застосовувати 
лише у стабільних економічних умовах, що не властиве 
для нашої держави. 

Недоліком є і те, що сучасне екологічне законодавство 
орієнтоване, в першу чергу, на відшкодування лише еко-
номічної шкоди, до того ж, досить приблизно визначеної. 
Такса не може залежати лише від породи та діаметру при-
родного ресурсу, його виду та деяких інших ознак. Такса 
повинна якнайбільше відповідати реальній вартості, зав-
даної екологічним правопорушенням шкоди. Тому одини-
цею, з якої необхідно виходити при обчисленні розміру 
шкоди, не повинен бути неоподаткований мінімум доходів 
громадян, який становить 17 грн. і є фіксованим. Такса 
не повинна бути встановлена і в твердій грошовій сумі, 
оскільки завдана природному ресурсу шкода через пев-
ний проміжок часу, наприклад рік, вже не буде відповідати 
ринковій вартості продукції з цього ресурсу, визначеній 
нормативно-правовими актами у гривнях. Як приклад, 22 
липня 2008 р. Краснопільський районний суд Сумської 
області розглянув справу за позовом ДП «Куп’янський 
лісгосп» до громадянина Н. про відшкодування матеріаль-
ної шкоди, завданої лісовому господарству самовільною 
рубкою лісу, зазначивши, що 26 грудня 2008 р. в урочищі 
«Подолинський бір», квартал 130 Куп’янського лісництва 
ДП «Куп’янський лісгосп», відповідач громадянин Н. 
вчинила самовільний поруб одного дерева (сосни звичай-
ної), діаметром 8 см, чим завдала лісовому господарству 
матеріальну шкоду на суму 126,00 грн., таксова вартість 
вказаної деревини становить 0,57 грн., всього матеріаль-
на шкода становить 126,57 грн. Розрахунок суми шкоди, 
завданої громадянином Н. лісовому господарству само-
вільною рубкою лісу, ДП «Куп’янський лісгосп» складено 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження такс для обчислення розміру шкоди, заподія-
ної лісу» від 23 липня 2008 р. № 655 та додатку № 1 до цієї 
постанови і підтверджено, що розмір матеріальної шкоди 
становить 126,00 грн., таксова вартість зрубаної деревини 
– 0,57 грн., а всього – 126,57 грн. (а. с. 9). Однак позовні 
вимоги задоволені були через три роки [11]. 

Очевидно, що за цей час інфляція зменшила реальну 
вартість відшкодування. А тому розмір шкоди, що підлягає 
відшкодуванню, як правило, не завжди відповідає реальній 
вартості природного ресурсу, зокрема через тривалий роз-
гляд справи щодо відшкодування збитків. Розмір відшкоду-
вання повинен бути обґрунтованими, незважаючи на певну 
умовність, відображати всі наслідки екологічного правопо-
рушення та бути актуальним, співмірним із необхідними 
заходами по відновленню природного ресурсу. 

Висновки. Вважаємо, що одиницею, з якої необхідно 
виходити при обчисленні розміру завданої шкоди, пови-
нен бути прожитковий мінімум . Відповідно до Закону 
України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 р. 
«прожитковий мінімум визначає мінімальний розмір ко-
штів, необхідний людині для проживання, є динамічним, 
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враховує інфляційні процеси в державі». Разом з тим сума 
відшкодування, визначена у відсотках до прожиткового 
мінімуму, враховуватиме і можливості людини у той чи 
інший період відшкодувати такі збитки, буде адекватною 
існуючим соціально-економічним умовам. Таким чином, 
розмір відшкодування завжди буде прив’язаний до кон-
кретного ринкового періоду, і в кожен такий період стано-
витиме однакову частину доходів громадян. 
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Чопко Х. И. Таксы как один из способов вычис-
ления причиненного окружающей среде вреда

Аннотация. В статье исследуется существующие 
в экологическом праве компенсационные механизмы 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 
а именно таксовый метод. Раскрывается юридическая 
природа такс как специфических эколого-правовых 
санкций, основным назначением которых является 
компенсация вреда, причиненного неправомерным 
использованием природных объектов. Обосновывается 
целесообразность установления размера такс в соотно-
шении их к необлагаемому минимуму доходов граждан.

Ключевые слова: восстановление природного ре-
сурса; компенсация вреда, причиненного окружающей 
среде; экологический вред; таксовый метод вычисления 
причиненного окружающей среде вреда.

Chopko H. Taxes as one of method for calculation of 
environmental damages

Summary. The article deals with the research of 
compensation mechanisms of environmental damages 
redress, i.e. taxes method. Legal nature of taxes as specific 
environmental-legal sanctions, aimed at compensation of 
damages caused by unlawful usage of natural objects is 
revealed. Inadmissibility of establishment of taxes amount in 
correlation with non-taxable minimum income of citizens is 
substantiated. 

Key words: renovation of natural resource, compensation 
of environmental damages, environmental damage, taxes 
method for calculation of environmental damages.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК 
ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті аналізується становлення і роз-
виток екологічного оподаткування в Україні. Розкри-
вається його правова природа. Дається характеристика 
деяких елементів правового механізму податку, що роз-
глядається. Робляться висновки відносно подальшого 
розвитку екологічного оподаткування в Україні.

Ключові слова: податковий кодекс, податок, еколо-
гічний податок, платник, ставка податку, компенсацій-
ний платіж.

Постановка проблеми. З набуттям незалежності та 
започаткуванням ринкових реформаційних процесів в на-
шій державі, проблема пошуку нових стабільних джерел 
надходжень у бюджети, а разом з тим і питання раціональ-
ного та ефективного використання природних ресурсів, 
суттєво актуалізуються. Як відомо, соціально-економіч-
ний розвиток України залежить від належного і повного 
регулювання господарських процесів та створення ефек-
тивної національної економіки, відповідно, й податкової 
системи. В умовах сьогодення проблеми всебічного нор-
мативно-правового регулювання екологічних платежів як 
джерела бюджетних доходів викликають суттєвий інтерес 
у суспільстві.

В науковій сфері аналізу екологічного оподаткування 
присвячені роботи таких авторів, як: Веклич О. О. [1], 
Лутковська С.Ю. [2], Ляпіна Т. М. [3], Мандрик В. О., Но-
вак У. П. [4] та ін. Однак у більшості праць розкриваються 
лише окремі аспекти досліджуваної тематики, необхід-
ність її подальшого вивчення не викликає сумнівів.

Метою статті є: а) аналіз становлення і розвитку еколо-
гічного оподаткування в України; б) розкриття його право-
вої природи та характеристика деяких елементів правового 
механізму цього податку; в) порівняльно-правовий аналіз 
вітчизняного та європейського екологічного оподаткуван-
ня; г) загальне окреслення напрямів подальшого розвитку 
інституту екологічного оподаткування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. У період 
переходу до ринкових відносин, формування стабільних 
надходжень до бюджетів і джерел фінансування охорон-
них екологічних заходів, а також створення відповідних 
фінансово-економічних важелів, зокрема податкових, 
повинно стати органічною складовою вітчизняної сис-
теми державного управління та регулювання економіки. 
Об’єктивне податкове навантаження в екологічній сфері 
має створити такі умови, коли неефективне використання 
і неекономне витрачання природних ресурсів та нанесен-
ня шкоди навколишньому природному середовищу буде 
невигідним для будь-яких суб’єктів природокористуван-
ня. Насамкінець це сприятиме стимулюванню охорони і 
відтворенню природно-ресурсного потенціалу країни.

Для з’ясування правової природи екологічного по-
датку, коротко проаналізуємо процес становлення та роз-
витку правової регламентації цього платежу з початку 
набуття нашою державою незалежності та самостійності 
й до теперішнього дня. Так, уперше категорія «екологіч-
ний податок» знайшла своє закріплення в Законі України 
«Про систему оподаткування» [5] від 25 червня 1991 року. 
В ньому, зокрема, визначалося, що екологічний податок 
сплачують усі підприємства, об’єднання і організації та 
громадяни, які завдають шкоди навколишньому природно-
му середовищу та погіршують якість природних ресурсів 
(ст. 18). Цей податок законом був віднесений до загально-
державних. Його запровадження законодавець пов’язував 
з результатами антропогенної діяльності суб’єктів приро-
докористування. Наявність заподіяної шкоди довкіллю, 
наприклад, як наслідок його забруднення та погіршення 
якості природних ресурсів згідно із законом обумовлюва-
ла обов’язок сплати екологічного податку. Отже, цей по-
даток фактично носив компенсаційний характер. В законі 
підкреслювалось, що нормативи плати за забруднення 
навколишнього природного середовища та погіршення 
якості природних ресурсів і порядок її обчислення визна-
чаються Кабінетом Міністрів Української РСР. Кошти від 
сплати цього податку мали зараховувати у позабюджетні 
фонди охорони навколишнього природного середовища 
місцевих Рад народних депутатів.

З прийняттям другої редакції Закону від 2 лютого 1994 р. 
[6] екологічний податок був замінений на категорію «плата 
за забруднення навколишнього природного середовища». 
При цьому всі положення щодо встановлення основних 
елементів правового механізму даної плати, регулювались 
не спеціальним податковим законом, а законом екологічно-
го спрямування – «Про охорону навколишнього природно-
го середовища» [7]. Слід зазначити, що названий закон, на-
зиваючи плату за забруднення навколишнього природного 
середовища «збором», закріплював положення про те, що 
цей збір встановлюється на основі фактичних обсягів ви-
кидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище і розміщення відходів. Окрім того 
цей закон в якості самостійних елементів економічного ме-
ханізму забезпечення охорони навколишнього природного 
середовища передбачає збір за спеціальне використання 
природних ресурсів та збір за погіршення якості природних 
ресурсів. Нарешті, третя редакція Закону України «Про си-
стему оподаткування» [8] від 18 лютого 1997 р., зберігаючи 
наступництво в основних положеннях, вносила певні зміни 
щодо розглядуваного платежу, який отримав назву – «збір 
за забруднення навколишнього природного середовища». 
Як і в попередньому випадку, основні положення врегульо-
вувалися екологічним законодавством. Наприклад, в ст. 44 
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Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» закріплювалося, що порядок встановлення 
нормативів збору і його стягнення визначається Кабінетом 
Міністрів України. Таким залишалося правове регулюван-
ня екологічного оподаткування до прийняття і введення в 
дію з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України [9], 
яким було запроваджено екологічний податок.

З наведеного вище можна констатувати, що з часом 
назва розглядуваного платежу трансформувалась, зміню-
вався суб’єктний склад платників та база оподаткування, 
порядок розподілу коштів і надходження їх до бюджетів 
тощо. Однак правова сутність його залишилася незмін-
ною і визначається такими властивостями: 1) встановлю-
ється тільки на законодавчому рівні і його сплата може 
здійснюватись лише на підставі закону; 2) справляється 
екологічний податок виключно у грошовій формі; 3) він є 
обов’язковим платежем; 4) має цільове призначення.

Головна ж особливість, яка і визначає його правову 
природу, полягає в тому, що екологічний податок носить 
компенсаційний характер. Тобто, попри встановлення 
у Податковому кодексі цього платежу у вигляді еколо-
гічного податку, можна говорити про його неподаткову 
сутність. Аргументуючи дану позицію, слід також наве-
сти наступний аргумент. За загальновизнаним правилом, 
податок – це обов’язковий, безумовний, індивідуально 
безвідплатний платіж. Неподаткові ж доходи (платежі), на 
відміну від податку, характеризуються такими рисами як 
компенсаційність та відплатність.

Необхідно зауважити, що закріпивши чіткий правовий 
механізм стягнення екологічного податку на законодавчо-
му рівні, встановивши його основні елементи (платників, 
об’єкт, ставки), визначивши цей платіж, законодавець тим 
самим значно підвищив фіскальну роль екологічного по-
датку в Україні. Як свідчать дані Міністерства фінансів, 
у 2006-2010 роках (до прийняття Податкового кодексу) 
частка платежів за природні ресурси в доходах Зведеного 
бюджету України становила менше 5 відсотків, а частка 
так званих «екологічних податків» не перевищувала 1 
відсотку. Це фактично вказувало на їх низьку фіскальну 
ефективність. Але з моменту прийняття Податкового ко-
дексу України та законодавчого закріплення екологічного 
податку частка доходів від його справляння суттєво зрос-
ла. Так, прес-служба Міністерства доходів і зборів повідо-
мила, що, наприклад, у 2012 році до бюджету надійшло на 
20% більше екологічних платежів, ніж у 2011 році. А за 
перші два місяці 2013 року до державного бюджету спла-
чено 395,3 мільйона гривень екологічного податку, що на 
третину перевищило минулорічний показник надходжень 
цього податку.

Станом на 2013 рік 53% екологічного податку зара-
ховуються до спеціального фонду державного бюджету 
(з яких 33% спрямовуються на фінансування виключно 
цільових проектів екологічної модернізації підприємств), 
а 47% – до спеціального фонду місцевих бюджетів. Від-
повідно до норм Прикінцевих та Перехідних положень 
Бюджетного кодексу України [10] екологічний податок 
(крім податку, що справляється за утворення радіоактив-
них відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимча-
сове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 
понад установлений особливими умовами ліцензії строк) 
з 2014 року буде зараховуватися у таких пропорціях: 1) до 

спеціального фонду державного бюджету 65%, з них 50% 
із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно ці-
льових проектів екологічної модернізації підприємств у 
межах сум сплаченого ними екологічного податку у по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 2) до 
спеціального фонду місцевих бюджетів 35% у тому числі: 
до сільських, селищних, міських бюджетів – 25%, облас-
них бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим 
– 10%, бюджетів міст Києва та Севастополя – 35%.

Розглядаючи сучасний стан екологічного оподаткуван-
ня в Україні, слід ще раз підкреслити позитивні зміни у 
відповідному законодавстві. Наприклад, закріплення нор-
мативно-правового визначення екологічного податку, під 
яким розуміють загальнодержавний обов’язковий платіж, 
що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосфер-
не повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, 
розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних 
відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фак-
тичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фак-
тичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 
квітня 2009 року, а також за утилізацію знятих з експлу-
атації транспортних засобів, для забезпечення екологічної 
безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян (ст. 
14 Податкового кодексу України). Зазначене поняття уяв-
ляється не досить повним, оскільки в ньому не міститься 
інформація щодо платників даного податку. Однак у роз-
ділі VIII Податкового кодексу (ст. 240-250) окремо дається 
вичерпний перелік суб’єктів, які можуть бути платниками 
екологічного податку, і ті, що не є такими; визначається 
об’єкт та база оподаткування. Там же закріплюється ціла 
низка ставок за різними видами забруднення для окремих 
забруднюючих речовин. Це є характерною особливістю 
екологічного податку, оскільки базова ставка відсутня. Ще 
однією властивістю є те, що розмір його ставки залежить 
від шкідливості та небезпечності для здоров’я населення 
конкретних забруднюючих речовин. Ставки екологічного 
податку підлягають індексації, тобто вони будуть коригу-
ватися щороку, враховуючи індекси споживчих цін, індекси 
цін виробників промислової продукції.

Як зазначається в науковій літературі, значних успіхів 
у впорядкуванні та послідовному формуванні системи 
захисту навколишнього природного середовища досягли 
країни Європейського Союзу [11]. В рамках досліджува-
ної тематики візьмемо, наприклад, німецький досвід щодо 
екологічного оподаткування. Так, за функціональною оз-
накою екологічні платежі в Німеччині розподіляються на 
чотири групи: платежі за природокористування; фінансу-
ючі екологічні платежі; вирівнюючі екологічні платежі та 
управляючі екологічні платежі. Платежі за природокорис-
тування суб’єкт має сплачувати у випадках, коли він ви-
користовує природні ресурси для своїх цілей. Головна те-
оретична проблема, яка стосується цих платежів, полягає 
в тому, як їх розглядати – в якості зборів чи спеціальних 
платежів. Сутність фінансуючих платежів виражається 
в тому, що вони фінансують дохідну частину бюджету. 
Вирівнюючі платежі фактично мають компенсаційний 
характер. Метою ж управляючих екологічних платежів 
виступає зменшення забруднюючих та погіршуючих на-
вколишнє природне середовище процесів. З точки зору 
економічної політики зарубіжні науковці виділяють пла-
тежі, що пов’язані з принципом «забруднювач платить», 
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метою яких є стягнення грошових коштів у зв’язку з уже 
здійсненим забрудненням, а також виокремлюються пла-
тежі, що орієнтовані на попередження забруднень (мета – 
зробити невигідним і попередити забруднення навколиш-
нього природного середовища) [12, с. 47]. Таким чином, 
можна стверджувати, що деякі моменти в урегулюванні 
проблем розуміння і застосування екологічних платежів у 
Німеччині є більш прогресивними, заслуговують на увагу 
та можуть бути запозичені нашою державою.

Висновки. Насамкінець слід зазначити, що сьогодні 
одним із основних принципів охорони навколишнього 
природного середовища в Україні є встановлення еколо-
гічного податку. Він виступає, з одного боку, необхідним 
підґрунтям для забезпечення стабільності бюджетних 
доходів, а з іншого – стимулюванням як приватних влас-
ників природних ресурсів, так і природокористувачів до 
їх раціонального використання. Відсутність заходів щодо 
охорони від забруднення, відтворення природних ресур-
сів, їх нераціональне використання і виснаження, може 
призвести, в кінцевому рахунку, до екологічної катастро-
фи в Україні. Перспективним напрямом удосконалення 
податкових механізмів уявляється практика застосування 
системи податкових пільг, стосовно виробництва еколо-
гічно чистої та безпечної продукції.

Провівши аналіз нормативної бази, яка регулює про-
блеми екологічного оподаткування в Україні, можна дій-
ти висновку, що представники законодавчої гілки влади 
зрозуміли важливість та необхідність відповідних змін, 
направлених на вдосконалення цього питання та зробили 
відповідні кроки, присвятивши окремий розділ питанням 
екологічного оподаткування в новому Податковому кодек-
сі. Втім, ще зарано робити далекосяжні висновки, оскіль-
ки нова законодавча база є лише першим кроком, що необ-
хідний для змінення застарілої системи. Лише час покаже, 
чи буде надалі реальне поліпшення як у сфері екології в 
цілому, так і в питанні пов’язаного з нею оподаткування. 
На даному етапі розвитку України в цьому питанні, можна 
лише констатувати факт, що уповноважені державні орга-
ни, рухаються в правильному напрямку, який давно вже 
обрали інші розвинуті країни.
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Шульга Т. М. Становление и развитие экологи-
ческого налогообложения в Украине

Аннотация. В статье анализируется становление и 
развитие экологического налогообложения в Украине. 
Раскрывается его правовая природа. Дается характерис-
тика некоторых элементов правового механизма рас-
сматриваемого налога. Делаются выводы относительно 
дальнейшего развития экологического налогообложе-
ния в Украине.

Ключевые слова: налоговый кодекс, налог, эколо-
гический налог, плательщик, ставка налога, компенса-
ционный платеж.

Shulga T. Formation and development of 
environmental taxation in Ukraine

Summary. The article examines the emergence and 
development of environmental taxation in Ukraine. 
Disclosed its legal nature. A characteristic of some elements 
of a legal mechanism under consideration tax. Conclusions 
concerning the further development of environmental 
taxation in Ukraine.
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ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У МЕХАНІЗМІ 
ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Анотація. У поданій статті автор аналізує покарання 
неповнолітніх у механізмі заходів кримінально-право-
вого впливу. Пропонується ряд змін до Кримінального 
кодексу України, за яких система покарань неповноліт-
ніх набуде нового, якісного характеру, що дозволить 
судам при вирішенні справи більш гуманно віднестися 
до такої категорії засуджених, як неповнолітні, дійсно 
проявити принцип гуманізму покарання.

Ключові слова: неповнолітні особи, криміналь-
но-правовий вплив, Кримінальний кодекс України, по-
карання, позбавлення волі.

Постановка проблеми. Проблема кримінально-пра-
вового впливу останнім часом жваво культивується у 
науці кримінального права. висловлюються розрізнені 
точки зору щодо видів заходів кримінально-правового 
впливу. Але одностайно автори стверджують, що до них 
відноситься покарання. Покарання як засіб криміналь-
но-правового впливу застосовується і до неповнолітніх, 
як вимушена міра захисту суспільства від злочинів, що 
вчиняються неповнолітніми для їх виправлення і попере-
дження вчинення злочинів. Але, на жаль, Кримінальний 
кодекс України [1] переважно побудований без ураху-
вання особи неповнолітнього. Є безліч прикладів, коли 
санкції статей Особливої частини КК України створюють 
проблеми застосування для практиків. У той час, коли для 
неповнолітніх злочинців передбачено дванадцять видів 
покарання, для неповнолітніх – лише шість. Це негативно 
впливає на визначення виду покарання неповнолітньому 
злочинцю. Для повнолітніх осіб вибір є більш широким.

Часто, коли для повнолітніх осіб санкція статті є альтер-
нативною, для неповнолітнього у більшості випадків вона 
є безальтернативною [2, с. 126; 3, с. 1]. Прикладів можна 
привести безліч. От хоча б злочини середньої тяжкості, 
за вчинення яких до кримінальної відповідальності може 
бути притягнута особа з 14-річного віку: ст. 116 КК України 
у санкції статті передбачила покарання – обмеження волі 
на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий 
строк (але обмеження волі не застосовується згідно чин-
ного законодавства до неповнолітніх); ст. 117 – обмеження 
волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той 
самий строк (знову ж – обмеження волі не застосовуєть-
ся згідно чинного законодавства до неповнолітніх); ч. 1 ст. 
122 – виправні роботи на строк до двох років, або обмежен-
ня волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на 
строк до трьох років (виправні роботи, передбачені для не-
повнолітнього з 16-річного віку, обмеження волі не засто-
совується згідно чинного законодавства до неповнолітніх); 
ч. 1 ст. 185 – штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на 

строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправ-
ні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до 
шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох ро-
ків (часто змоги сплатити штраф у неповнолітнього немає, 
громадські та виправні роботи та арешт застосовуються із 
14-річного віку) тощо. В усіх випадках не викликає труд-
нощів застосування лише позбавлення волі. Тобто система 
покарань неповнолітніх злочинців залишається фактично 
нереалізованою, реально застосовується лише покарання у 
вигляді позбавлення волі.

Виклад основного матеріалу. Недоліки позбавлен-
ня волі не оспорюються у літературі [4, с. 63-64]. При 
засудженні до покарання у виді позбавлення волі непо-
внолітній відривається від життя в нормальних умовах, 
ізолюється від суспільства, потрапляє в обстановку, яка 
різко відрізняється від життя на волі, де можливість залу-
чення до антигромадських стереотипів поведінки значно 
зростає, а адаптаційні здатності особистості до життя на 
волі після звільнення знижуються. Зазначені обставини 
збільшуються й труднощами матеріально-фінансового 
характеру, з якими виховні колонії в цей час самостійно 
впоратися не в змозі.

Тому ми пропонуємо залишити позбавлення волі в сис-
темі покарань неповнолітніх злочинців лише за вчинення 
ними тяжких злочинів, пов’язаних із фізичним насиль-
ством над особою та особливо-тяжких злочинів. Тоді 
запропонована нами редакція статті 102 КК України буде 
виглядати таким чином: «Стаття 102. Позбавлення волі 
на певний строк.

1. Позбавлення волі є найсуворішим видом покарання, 
що може бути застосований до неповнолітнього, визна-
ного винним у вчинені злочину.

2. Позбавлення волі неповнолітньому може бути при-
значено лише за вчинення тяжкого злочину, пов’язаного із 
фізичним насильством над особою чи особливо-тяжкого 
злочину.

3. Неповнолітні, засуджені до покарання у виді поз-
бавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних 
установах».

Обсяги застосування виправних робіт, які довгий час 
вважалися основною альтернативою позбавленню волі 
неповнолітніх, в останні роки різко пішли на спад, що 
пояснюється рядом причин. Так, вони можуть бути при-
значені лише працюючим особам на момент винесення 
вироку, які досягли 16-річного віку неповнолітнім. Крім 
того, надзвичайно серйозною перешкодою широкого за-
стосування виправних робіт є високий рівень безробіття 
серед молоді. Зазначені обставини виступають підста-
вою для пропозицій про виключення даного виду пока-
рання із КК. 
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У той же час є й більш серйозні міркування для поста-
новки питання про виключення виправних робіт, і пов’я-
зані вони з тим, що головним у даному покаранні є не 
стільки каральні елементи, скільки їхня виховна сторона 
– тобто виховно-профілактичний вплив з боку трудового 
колективу, без якого виправні роботи перетворюються в 
замаскований штраф. Нинішній же кримінально-виконав-
чий кодекс взагалі не покладає обов’язку проведення ви-
ховної роботи на адміністрацію підприємства й трудовий 
колектив. Цей обов’язок покладений на кримінально-ви-
конавчі інспекції й виконується формально. 

Відповідно, збереження виправних робіт як самостій-
ного виду покарання, відмінного від штрафу, вимагає, 
по-перше, щоб при призначенні виправних робіт суд у 
кожному конкретному випадку упевнився, що адміні-
страція й колектив підприємства, де працює засуджений, 
здатні приймати активну й цілеспрямовану участь у про-
веденні виховної роботи з ним, і дають відповідну згоду 
на проведення такої роботи (для цього секретар суду по-
винен направити повідомлення із такими пропозиціями 
всім установам, організаціям, підприємствам), тому у 
якості однієї з обов’язкових підстав призначення даного 
покарання в кримінальному законі необхідно встанови-
ти одержання згоди з боку адміністрації підприємства, 
установи, організації на проведення із засудженим вихов-
ної роботи. Якщо ж така згода отримана не буде, виправ-
ні роботи призначатися не повинні. По-друге, закріпив-
ши як обов’язкову умову призначення виправних робіт 
одержання судом згоди на проведення виховної роботи з 
неповнолітнім, необхідно в законі встановити обов’язок 
адміністрації й трудових колективів проводити виховну 
роботу із засудженим і передбачити її конкретні форми. 
По-третє, уявляється, якщо до неповнолітніх засуджених 
буде змога застосовувати виправні роботи в інших місцях 
(які б застосовувалися лише для неповнолітніх, які не пра-
цюють. Самі роботи могли б бути сезонними або строко-
вими), від чого система покарання неповнолітніх значно 
поліпшиться. Введення, а точніше, часткове повернення 
підвиду виправних робіт надасть змогу неповнолітньому 
за допомогою кримінально-виконавчої інспекції отримати 
роботу, відчути себе корисним суспільству. Для зацікав-
леності підприємств, установ, організацій у працевлаш-
туванні таких неповнолітніх та впливові на них доречно 
було б встановити податкові пільги на термін відбування 
покарання неповнолітнім.

Досить ефективним видом покарання неповнолітніх 
є громадські роботи, широке застосування яких в умовах 
кризової соціально-економічної ситуації дозволило б за-
йняти значну масу неповнолітніх засуджених суспільно 
корисною працею, відволікти їх від протиправного спосо-
бу життя, а також одержати чималий економічний ефект 
на благо суспільства. У результаті застосування до непо-
внолітніх даного виду покарання відбувається обмеження 
беззмістовного дозвілля неповнолітніх засуджених і фор-
мується відповідальне ставлення до суспільно корисної 
праці.

У той же час, не дивлячись на ряд переваг, громад-
ські роботи усе ще вкрай рідко застосовуються до непо-
внолітніх злочинців. Серед причин рідкого застосування 
– незначна кількість санкцій: 40 із 748, відсутність на-
лагодженого механізму виконання, а також суб’єктивна 

недооцінка карально-виховного потенціалу даного виду 
покарання суддями. 

Можна запропонувати кілька шляхів активізації за-
стосування даного виду покарання: збільшення кількості 
санкцій, що передбачають громадські роботи у якості ос-
новного виду покарання; установлення можливості засто-
совувати громадські роботи також і в якості додаткового 
виду покарання, у тому числі й у випадках, коли вони 
безпосередньо не передбачені в санкції відповідної статті.

При встановленні громадських та виправних робіт 
слід було б вжити слово «неповнолітній» замість «непо-
внолітньому у віці від 16 до 18 років», що дасть змогу суду, 
при призначенні покарання неповнолітньому, застосувати 
дані види покарань і особам, які не досягли 16-річного 
віку при умові дотримання норм трудового законодавства.

Тому з цією метою слід: 1) у ч. 2 ст. 57 словосполу-
чення «не досягли шістнадцяти років» замінити на «не 
досягли віку працездатності», 2) внести зміни в статтю 
100 та викласти її у наступній редакції: «Стаття 100. 
Громадські та виправні роботи.

1. Громадські роботи можуть бути призначені непо-
внолітньому, який вчинив необережний злочин невеликої 
тяжкості або злочин середньої тяжкості, та полягають 
у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи 
основної роботи час. Тривалість виконання громадських 
робіт для осіб до 16 років не може перевищувати одну 
годину на день, для осіб від 16 років – дві години на день.

2. Виправні роботи є покаранням пов’язаним із ви-
правно-трудовим впливом та можуть бути призначені 
неповнолітньому за місцем роботи або в інших місцях 
при умові згоди адміністрації та трудового колективу 
підприємства, установи, організації.

3. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до ви-
правних робіт, здійснюється відрахування в дохід дер-
жави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 
п’яти до десяти відсотків».

У якості одного з видів покарання, пов’язаного з ви-
правно-трудовим впливом, представляється обґрунтова-
ним увести в кримінальне законодавство новий вид по-
карання для неповнолітніх – обмеження волі. Даний вид 
покарання слід розглядати, насамперед, як альтернативу 
покаранню у виді позбавлення волі. З метою широко-
го застосування даного покарання варто створити мере-
жу виправно-виховних центрів для того, щоб вони були 
в кожному регіоні. З огляду на специфіку вітчизняного 
трудового законодавства, варто передбачити можливість 
залучення до продуктивної праці засуджених до обме-
ження волі неповнолітніх, починаючи з 14-річного віку. 
Для неповнолітніх 14-15 літнього віку трудова діяльність 
повинна бути обмежена учбово-виробничою практикою 
й посильними роботами із благоустрою виправно-вихов-
ного центру. При цьому основними засобами виправного 
впливу на неповнолітніх, засуджених до обмеження волі, 
повинні стати не стільки праця, роль якої не применшу-
ється, скільки загальноосвітнє, професійно-технічне нав-
чання й соціально-виховна робота при відсутності строгої 
ізоляції засудженого від соціального середовища. 

З цією метою слід: 1) виключити із ч. 3 ст. 61 вислів 
«до неповнолітніх» та 2) ввести ст. 101-1 у Кримінальний 
кодекс України:

«Стаття 101-1. Обмеження волі.
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1. Покарання у виді обмеження волі полягає у триман-
ні неповнолітньої особи в спеціальному виправно-виховно-
му центрі з обов’язковим застосуванням до неї виправно-
го-трудового впливу без ізоляції від суспільства в умовах 
здійснення за нею нагляду».

Подібне вирішення питання, на наш погляд, сприяло б 
більш глибокій індивідуалізації покарання неповнолітніх і 
в певній мірі усунуло б найбільш негативні наслідки ма-
сового застосування до неповнолітнього позбавлення волі, 
більшою мірою сприяло б їх успішній соціальній адаптації.

Нам здається, також було б вдалим дещо видозмінити 
такий вид покарання, як арешт. Вважаємо, якщо перетво-
рити арешт на покарання, пов’язане з виправно-трудовим 
впливом, то цей вид покарання здатен справити позитив-
ний вплив як на самого злочинця, так і на його оточення. У 
ст. 52 КВК України «Залучення осіб, засуджених до ареш-
ту, до праці» зазначено, що засуджені можуть залучатися 
без оплати праці до робіт з благоустрою арештних домів, 
а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених 
або до допоміжних робіт із забезпечення арештних домів 
продовольством. Вказано, що до таких робіт засуджені 
залучаються, як правило, в порядку черговості і не біль-
ше як на дві години на день [5]. Це положення було б, на 
нашу думку, більш вдалим, якби не містило на початку 
статті слова «можуть». Вважаємо, неповнолітній, якому 
призначено покарання у виді арешту, повинен не просто 
«відсидіти» свій строк, на нього, на нашу думку, навіть 
на короткий термін, повинен справлятися виправно-тру-
довий вплив. Тому слід ввести як обов’язок залучення не-
повнолітнього до робіт з благоустрою арештних домів, а 
також поліпшення житлово-побутових умов засуджених, 
до допоміжних робіт із забезпечення арештних будин-
ків продовольством, то цей вид покарання буде навіть в 
економічному плані вигідний, так як неповнолітні будуть 
самі себе забезпечувати (чи хоча б частково). Крім цього, 
вважаємо за доцільним, щоб в арештних будинках здійс-
нювалися загальна освіта, професійна освіта, професійна 
підготовка засуджених, проводилася соціально-виховна 
робота. На період відбування покарання у виді арешту на 
сьогоднішній день неповнолітній «виривається» із свого 
оточення, на нього справляється лише «шоковий» вплив, 
що, на нашу думку, значної користі не принесе. Ми вважа-
ємо, навіть на той короткий строк відбування покарання 
у вигляді арешту неповнолітній повинен бути підданий 
виправно-трудовому впливу. На нашу думку, це єдина під-
става, коли особа, засуджена до арешту, набуде змістовно-
го утримання в умовах ізоляції. 

Ми пропонуємо вирішення цього питання шляхом допов-
нення даного виду покарання виправно-трудовим впливом.

Щодо віку неповнолітнього, з якого може призначати-
ся арешт, то, враховуючи подібність арешту з позбавлен-
ням волі на певний строк (в літературі часто арешт нази-
вають короткостроковим позбавленням волі), уявляється, 
арешт слід застосовувати з 14 років. 

Вважаємо, слід також піти шляхом творчого запози-
чення деяких юридичних норм і звернутися до законодав-
ства ФРН, де закон передбачає три види юнацького ареш-
ту: короткий (Kurzarrest) – на строк не більше шести днів; 
арешт на вільний час (Freiheitarrest), тобто на суботу та 
неділю – строком від однієї до чотирьох субот на неділю; 
тривалий (Dauerarrest) – строком від одного до чотирьох 

тижнів [6, с. 29]. Тобто існує диференціація арешту. Вва-
жаємо, і в Україні, якщо суд дійде висновку, в залежності 
від тяжкості вчиненого та особистості засудженого, про 
доречність призначення неповнолітньому арешту, то він 
буде мати змогу індивілізувати відповідальність кожної 
особи й вибрати один із видів арешту: короткий, на віль-
ний час (чи вихідні), або тривалий. Такий крок дозволить 
розширити перелік видів покарань, що можуть бути за-
стосовані до неповнолітнього злочинця, і тим самим пов-
ніше реалізувати принцип індивідуалізації кримінальної 
відповідальності і покарання неповнолітніх.

Тому, вважаємо, слід, по-перше, виключити із ч. 3 ст. 
60 словосполучення «осіб віком до шістнадцяти років» 
та, по-друге, статтю 101 КК України викласти у такій ре-
дакції: «Стаття 101. Арешт.

1. Арешт може бути призначений неповнолітньому з 
обов’язковим застосуванням виправно-трудового впливу 
та полягає у триманні засудженого в умовах ізоляції в 
спеціально пристосованих установах.

2. В залежності від особистості неповнолітнього та 
тяжкості вчиненого ним діяння арешт може признача-
тися таких видів: короткостроковий арешт, арешт на 
вихідні, довгостроковий арешт».

З огляду на те, що санкції статей побудовані без враху-
вання особистості неповнолітнього та фактично виника-
ють ситуації, коли санкція статті не може бути застосована 
до неповнолітнього, вважаємо, закріпивши неповноліття 
як пом’якшуючу покарання обставину (п. 3 ч. 1 ст. 66 КК 
України), закріпивши окремий розділ, присвячений також 
особливостям покарання неповнолітніх, законодавець 
повинен врахувати і особливості призначення покарання 
неповнолітнім. На нашу думку, це можна запропонувати, 
не змінюючи санкції кожної кримінально-правової нор-
ми Особливої частини КК України. Уявляється, можна 
закріпити загальну статтю у розділі ХV КК України, де 
і передбачити, які саме види покарань та за злочини якої 
тяжкості суд може призначити неповнолітньому. 

З цією метою внести доповнення у КК України на-
ступного характеру: 1) доповнити п. 1 ч. 1 ст. 65 КК Укра-
їни положенням «для неповнолітнього діють правила 
статті 98-1 цього Кодексу»; 2) доповнити КК України 
ст. 98-1 та викласти її у наступній редакції»: Стаття 98-
1. Призначення покарання неповнолітньому в залежності 
від тяжкості вчиненого злочину.

1. Неповнолітньому, в залежності від тяжкості вчи-
неного злочину, призначаються такі покарання:

1.1. За вчинення злочину невеликої тяжкості до непо-
внолітнього можуть бути застосовані таки види пока-
рання: штраф, громадські роботи;

1.2. За вчинення злочину середньої тяжкості до не-
повнолітнього можуть бути застосовані такі види по-
карання: громадські роботи, виправні роботи, коротко-
строковий арешт, арешт на вихідні;

1.3. За вчинення тяжких злочинів до неповнолітнього 
можуть бути застосовані такі види покарання: довго-
строковий арешт, обмеження волі та, у випадку поєднан-
ня злочину із насильством щодо особи, – позбавлення волі 
на певний строк;

1.4. За вчинений особливо тяжкий злочин до неповно-
літнього може бути застосований такий вид покарання, 
як позбавлення волі на певний строк.
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2. Строки покарань неповнолітнім встановлюються в 
межах статей розділу XV КК України». 

У зв’язку з цим слід дослідити у рамках окремого дисерта-
ційного дослідження можливість внесення змін у ч. 3 ст. 106 
КК України. Можливо, її слід викласти у наступній редакції:

«3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї стат-
ті, встановлюються такі строки виконання обвинуваль-
ного вироку:

1) два роки – у разі засудження за злочин невеликої 
тяжкості;

2) п’ять років – у разі засудження за злочин середньої 
тяжкості;

3) сім років – у разі засудження до покарання за тяж-
кий злочин;

4) десять років – у разі засудження за особливо тяж-
кий злочин».

Щодо строків покарань, що можуть бути призначені 
неповнолітнім при відбуванні того чи іншого покарання, 
то, фактично, при встановлені покарань для неповноліт-
ніх злочинців законодавець вже користувався принципом 
скорочення строків покарань. На нашу думку, суд може 
керуватися загальними строками покарання неповноліт-
ніх, які закріплені у статтях розділу XV Загальної частини 
КК України, конкретний строк визначаючи з урахуванням 
особистості неповнолітнього. 

Ми пропонуємо з цього приводу доповнення КК України:
– ч. 2 ст. 101-1 та викласти її у наступній редакції:
«2. Обмеження волі неповнолітнім встановлюється 

на строк від шести місяців до трьох років»;
– ч. 3 ст. 101 та викласти її у наступній редакції:
«3. Короткостроковий арешт призначається непо-

внолітнім строком до шести днів, арешт на вихідні – 
строком від однієї до чотирьох субот та неділь, та дов-
гостроковий – від одного до чотирьох тижнів».

Висновки. Запропоновані нововведення щодо закрі-
плення ст. 98-1 КК України не суперечать загальним пра-
вилам кваліфікації, будуть діяти на підставі п. 2 ч. 1 ст. 65 
КК України. При вирішенні питання про строки покарань 
неповнолітніх суд буде керуватися тими строками, які вка-
зані в кожній статті розділу XV КК України, тим самим ін-
дивідуалізувавши покарання неповнолітнього. Вважаємо, 
з урахуванням даних змін, система покарань неповноліт-
ніх набуде нового, якісного характеру, що дозволить судам 
при вирішенні справи більш гуманно віднестися до такої 
категорії засуджених, як неповнолітні, дійсно проявити 
принцип гуманізму покарання. 
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Березовская Н. Л. Наказание несовершенно-
летних в механизме мер уголовно-правового воз- 
действия

Аннотация. В данной статье автор анализирует 
наказание несовершеннолетних в механизме мер уго-
ловно-правового воздействия. Предлагается ряд изме-
нений в Уголовный кодекс Украины, в которых система 
наказаний несовершеннолетних приобретет новый, ка-
чественный характер, что позволит судам при решении 
дела более гуманно отнестись к такой категории осуж-
денных, как несовершеннолетние, действительно про-
явить принцип гуманизма наказания.

Ключевые слова: несовершеннолетние лица, 
уголовно-правовое воздействие, Уголовный кодекс 
Украины, наказание, лишение свободы.

Berezovska N. Punishment of juveniles in the 
mechanism of measures under criminal law

Summary. In this article the author analyzes the 
punishment of juveniles in the mechanism of measures 
under criminal law. Proposes a number of amendments 
to the Criminal Code of Ukraine, in which the system of 
punishment of minors acquire new qualitative in nature, 
allowing the courts in dealing with cases more humane 
treat this category of convicted as minors, really show the 
principle of humanism punishment.

Key words: juveniles, criminal law, Criminal Code, 
punishment, imprisonment.
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АКЦЕНТУАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР
ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ролі ак-
центуацій особистості як фактору детермінації проти-
правної поведінки. Поєднання акцентуацій характеру 
та темпераменту призводить до появи специфічних ти-
пів особистості (демонстративна, педантична, застряга-
юча та збудлива), кожен із яких має свою криміногенну 
специфіку, яка визначається спрямованістю відповідно-
го потенціалу особистості.

Ключові слова: акцентуація, особистість, характер, 
темперамент, протиправна поведінка, злочин.

Постановка проблеми. Психічним аномаліям, зокрема 
особливостям їх криміногенності, з давніх часів приділя-
лася значна увага, перш за все, з боку психіатрів, психоло-
гів, сексологів і кримінологів. Даній проблемі присвячені 
роботи таких учених, як: Ю. М. Антонян, Ю. В. Алексан-
дров, С. В. Бородін, Л. С. Виготський, П. Б. Ганнушкін,  
Л. Д. Гаухман, В. В. Голіна, В. В. Гульдан, О. М. Джу-
жа, В. П. Ємельянов, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський,  
В. М. Бехтерєв, Г. Б. Калманов, І. І. Карпець, Є. К. Краснуш-
кін, О. М. Леонт’єв, О. Є. Личко, О. Р. Лурія, Г. М. Мінь-
ковський, Р. І. Михеєв, В. П. Сербський, Н.С. Таганцев,  
В. С. Трахтеров, В. О. Туляков, О. Є. Фрейєров, О. О. Хо-
димчук, В. І. Шакун, Б. В. Шостакович, М. Г. Ярошевський 
ті інші. Така значна увага з боку фахівців обумовлена бага-
тоаспектністю проблемного поля дослідження. Незважаю-
чи на достатню розробленість даної тематики, враховуючи 
різні концептуальні підходи вчених, залишається ціла низ-
ка питань, що вимагають подальшого дослідження з ура-
хуванням реалій сьогодення. Окремого розгляду заслугову-
ють психічні аномалії у вигляді акцентуацій особистості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослі-
дженню акцентуацій особистості психіатрія і психопа-
тологія надають великого значення, однак ставлення до 
даного фактору як серед медиків, так й серед правників 
неоднозначне. В психіатрії переважає точка зору, відповід-
но до якої акцентуація особистості є нормою (її крайнім 
варіантом). При цьому прихильники такої позиції нерідко 
указують на схильність осіб з акцентуацією особистості 
окремих типів до протиправної поведінки, роблячи це з 
обмовкою на властиву таким особам меншу опірність не-
гативній дії мікросередовища [1, с. 19]. Деякі криміноло-
ги також вказують, що акцентуації особистості є крайні-
ми видами психічної норми, з цієї позиції розглядають їх 
роль у детермінації злочинної поведінки [2, с. 161].

У свою чергу, як справедливо відзначає Ю.П. Бойко, 
на підставі думки про акцентуацію як норму, в процесі ме-
дичного обстеження делінквентів робиться висновок про 
їх нормальний психічний стан, що у результаті призводить 

або до невірної кваліфікації діяння, або несправедливому 
покаранню, що не враховує психотичні особливості люди-
ни. Спостерігається зростання злочинів, вчинених особа-
ми, психічний стан яких характеризується як граничний 
між осудністю і неосудністю. Про це свідчить кількість 
стаціонарних експертиз осіб, що вчинили злочини в тако-
му стані, що зростає з року в рік [3, с. 76, 129].

Як указував К. Леонгард, акцентуація завжди загалом 
припускає посилення ступеня певної риси. Така риса осо-
бистості стає акцентуйованою. Акцентуйовані риси не 
такі численні, як варіюючі індивідуальні. Акцентуація – 
це ті ж індивідуальні риси, яким властива тенденція до 
переходу в патологічний стан. При більшій виразності 
вони накладають відбиток на особистість як таку і, на-
решті, можуть набувати патологічного характеру, руйну-
ючи структуру особистості [4, с. 15-16].

Акцентуація особистості має істотне значення при 
формуванні моделі поведінки індивіда, при цьому поряд 
з позитивним потенціалом вони можуть мати і негатив-
ний потенціал (як щодо соціальної адаптації в цілому, так 
і щодо конкретних поведінкових актів зокрема), що осо-
бливо актуально в контексті вивчення злочинної поведін-
ки. Фахівці указують, що від 20 до 50% населення мають 
акцентуйовані риси характеру, що може призводити до не-
рвових зривів, конфліктів, неадекватних реакцій та інших 
відхилень у поведінці [5, с. 292].

Кримінологи прямо вказують на те, що на вибір зло-
чинної поведінки істотно впливає вид акцентуації особи-
стості [6, с. 106]. Так, Ю.М. Антонян і С.В. Бородін на під-
ставі проведених досліджень указують, що акцентуація 
володіє високим криміногенним потенціалом, а питома 
вага акцентуантів серед злочинців порівняно велика. Ча-
стина осіб, що мають нестійку, інертно-імпульсну, гіпер-
тимну і демонстративну акцентуації серед злочинців на 
20-30% вище, ніж серед осіб, що не вчиняли злочинів [7, 
с. 15]. Зґвалтування, садизм, вбивство найчастіше вчиню-
ють особи з епілептоїдною психопатією або акцентуацією 
особистості того ж типу або олігофрени; педофілія ха-
рактерна для осіб з нестійкою і астенічною психопатією, 
ефебофілія – для істероїдних осіб; особи з астенічними 
і психоастенічними рисами в більшості випадків беруть 
участь в груповому і не вчинюють індивідуального зґвал-
тування [8, с. 179].

Результати сучасних вітчизняних досліджень [9, с. 11-
13] також вказують на наявність у значної частки злочин-
ців, зокрема сексуальних злочинів, різного роду акцен-
туацій особистості (провідних особистісних радикалів: 
нестійкого, епілептоїдного, істероїдного, гіпертимного 
тощо та типологічних особливостей особистості).
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У акцентуйованих особистостях потенційно закладе-
ні як можливості соціально позитивних досягнень, так і 
соціально негативний заряд. Так, застрягаюча особистість 
при несприятливих обставинах може стати незговірли-
вою, такою, що не терпить заперечень, але якщо обста-
вини сприятимуть такій людині, не виключено, що вона 
виявиться невтомним і цілеспрямованим трудівником. 
Педантична особистість при несприятливих обставинах 
може захворіти неврозом нав’язливих станів, при сприят-
ливих – з неї вийде зразковий працівник з великим відчут-
тям відповідальності за доручену справу. Демонстративна 
особистість може розіграти перед вами рентний невроз, 
при інших обставинах вона здатна виділитися видатними 
творчими досягненнями. При негативній картині лікарі 
схильні убачати психопатію, при позитивній – швидше 
акцентуацію особистості. Подібний підхід в достатній 
мірі виправданий, оскільки легкий ступінь відхилень 
пов’язаний частіше з позитивними проявами; а висока – з 
негативними [4, с. 17].

Акцентуації особистості обумовлюють уразливість 
особистості щодо не будь-яких, а лише щодо певного роду 
психотравмуючих впливів, адресованих так званому міс-
цю найменшого опору певного типу характеру, при збере-
женні стійкості до інших [10, с. 90]. Так, наприклад, за да-
ними Психоневрологічного інституту ім. В.М. Бехтерєва, 
у 96% правопорушників з акцентуацією особистості (най-
більший ризик правопорушень встановлений при нестій-
кій і епілептоїдній формі) в 76% випадків була відмічена 
слабка турбота з боку батьків разом з емоційним відки-
данням [2, с. 163]. Саме у зв’язку з можливими негативни-
ми проявами акцентуації особистості в поведінці людини, 
які в певних умовах і зовнішній обстановці можуть детер-
мінувати злочинну поведінку, даний різновид психічних 
аномалій повинен знаходитися у полі зору кримінологів і 
інших дослідників злочинності. 

Численними дослідженнями (П.Б. Ганнушкін [11], К. 
Леонгард [4], О.Є. Личко [1], В.В. Юстицький [12] і ін.) 
виявлені основні типи акцентуацій. В цылому можна 
виділити наступні основні типи акцентуації особисто-
сті: інтравертний (шизоїдний) тип – для нього властива 
замкнутість в спілкуванні і встановленні контактів з тими, 
що оточують і відхід в себе; екстравертний (конформний) 
тип – емоційна напруженість, украй актуалізована потре-
ба в спілкуванні і діяльності, часто безвідносно до її необ-
хідності і цінності, балакучість, непостійність захоплень, 
іноді хвалькуватість, поверхневість, конформність; неке-
рований (ригідно-афектний, епілептоїдний, експлозивний, 
збудливий) тип – імпульсивність, конфліктність, схиль-
ність до коротких періодів злісно-тужливого настрою 
з накипаючим роздратуванням, афектна вибуховість до 
нестримної люті, нетерпимість до заперечень, владність 
з тими, хто оточують, іноді і підозрілість, ваговитість по-
ведінки; демонстративний тип (гістрионічний, істеро-
їдний, істеричний – при більш вираженій акцентуації) 
акцентуації особистості властивий егоцентризм, актуалі-
зована потреба в постійній увазі до своєї персони, захо-
пленні і співчутті, схильність до позерства; неврастеніч-
ний (неконцентрований, астено-невротичний) тип, його 
переважаючі риси – це дратівливість, підвищена стом-
люваність, недовірливість; сенситивний (боязливий) тип 
– йому властиві лякливість, замкнутість, соромливість; 

емотивний (афективно екзальтований, емоційно-лабіль-
ний) тип – це крайня мінливість настрою, перепади на-
строю від нікчемного приводу, сильна прихильність до 
людей, украй актуалізована потреба в емоційних контак-
тах, співпереживанні, схильність до невротичних реакцій 
при труднощах і неприємностях; нестійкий (слабовіль-
ний) тип – безперервна підвищена тяга до задоволень, 
розваг, неробства, безініціативність, прагнення уникнути 
будь-яких труднощів, відсутність справжньої прихильно-
сті до інших людей, боязкість тощо.

Слід зазначити, що сьогодні, в умовах ускладнення 
ситуації щодо психічного здоров’я населення, особливе 
занепокоєння викликає частка у всій масі психічних ано-
малій саме акцентуацій особистості, особливо у молодого 
покоління. Так, дослідження граничних нервово-психіч-
них (невротичних та неврозоподібних) розладів у під-
літків показало наступне. При невротичних та неврозо-
подібних розладах патопсихологічне обстеження у 100% 
підлітків виявило такі особливості, як емоційна лабіль-
ність, формування порушень на тлі акцентуацій особисто-
сті того чи іншого типу, хитлива неадекватна самооцінка, 
виражена потреба в самовизнанні, самоствердженні. Ха-
рактер психічної травматизації змінюється в бік збіль-
шення питомої ваги тривалої психічної напруги, викли-
каної індивідуальними, особистими психотравмами, що 
мають відбиток різкої зміни соціально-економічних, ма-
теріальних і психологічних факторів. Психотравмуючі об-
ставини об’єктивно менш тяжкі й інтенсивні, але більш 
неповторні, складні й неоднозначні для особистості. Змі-
на патогенетичних факторів, які беруть участь у клінічно-
му оформленні й динаміці невротичних і неврозоподібних 
розладів виявляється в зростанні соматичної, ендокрин-
ної, органічної патології, що сприяє трансформації біо-
логічної реактивності хворих. Специфічними особливос-
тями для хворих з порушеннями поведінки є наявність 
епілептоїдного (23,1%±6,7%) і шизоїдного (17,9%±6,1%) 
типів акцентуації особистості, вираженої (46,2%±7,9%) і 
сильної (25,6%±6,9%) реакції емансипації, низької або ви-
сокої конформності, ознак можливого розвитку психопатії 
(48,7%±8,0%), психологічної схильності до алкоголізації 
(61,5%±7,8%) і делінквентності (76,2%±1,0%), вираженої 
соціальної дезадаптації [13, с. 12-13; 14].

Зі всього різноманіття акцентуацій найбільш кримі-
ногенними є збуджувані. Для неї характерними є збудже-
ність, некерованість, мстивість, жорстокість, схильність 
для алкоголізму та наркотикам. Такими особами вчиню-
ються насильницькі злочини. Для осіб з гіпертимною 
акцентуацією притаманні: товариськість, брехливість та 
авантюризм. Вони схильні до алкоголізму. Для парано-
їдальної акцентуації характерними є такі якості як егоїзм, 
злопам’ятливість, афективні переживання. Для демон-
стративних (істероїдних) такими якостями є брехливість, 
схильність до ризику, театральність поведінки. Цими осо-
бами найчастіше вчинюються такий злочин, як шахрай-
ство. Серед правопорушників поширена нестійка (лабіль-
на) акцентуація. Для неї характерна часта зміна настрою 
від збудження до депресії. Особи з такою акцентуацією 
є слабовільними, схильними до зовнішніх впливів. Епі-
лептоїдному типу акцентуації особистості притаманні 
егоїстичність, властолюбство у поєднанні з недоброзич-
ливим ставленням до оточення. В основі недоброзичли-
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вого ставлення лежать дріб’язковість, образливість і дра-
тівливість. Мотиваційна сфера таких осіб відзначається 
розгальмованістю, переважанням органічних, зокрема 
статевої, та примітивних за способом задоволення потреб. 
Особистість із епілептоїдним типом акцентуації схильна 
до вчинення імпульсивних насильницьких злочинів з про-
явами жорстокості: вбивство з особливою жорстокістю, 
мордування, катування тощо. Істероїдний тип акцентуації 
особистості відзначається егоїзмом, демонстративністю, 
брехливістю, інфантилізмом (вередуванням), намаганням 
всіляко накинути оточенню визнання власної винятково-
сті. Якщо це не сприймається оточенням, то у особи ви-
никає дратівливість, нетерпимість до тих, хто її не визнає, 
не підтримує та не поважає. Така особистість схильна до 
симуляцій самовбивства, нанесення самій собі поранень 
демонстративно, скоєння злочинів як засобу приверну-
ти до себе увагу, висунути певні вимоги до суспільства 
тощо (наприклад, захоплення заручників) [6, с. 100-101]. 
Дослідники також вказують на специфіку криміногенного 
значення акцентуацій відносно окремих типів злочинців, 
зокрема, неповнолітніх злочинців. Так, наприклад, під-
чищений суб’єктивізм в оцінці оточення, нездатність до 
співпереживання, труднощі при соціалізації, що супро-
воджуються «ідейним» бродяжництвом і дармоїдством, 
правопорушеннями у боротьбі за «справедливість» або 
з метою самоствердження в групі однолітків притаманні 
шизоїдам. Тривожність, невпевненість і страхи психосте-
ніків нерідко компенсуються зловживанням алкоголем, 
наркотиками. Експлозивному (епілептоїдному) типу влас-
тива схильність до бурхливих афективних реакцій, які 
супроводжуються вегетосудинною нестійкістю, проявами 
агресії та аутоагресії. Некритичне ставлення до власної 
поведінки, гострі реакції емансипації, грубість, цинізм у 
поєднанні зі здатністю до легкого навіювання у сукупнос-
ті можуть зумовити серйозні прояви антигромадської по-
ведінки тощо [15, с. 310-311; 16, с. 50-72].

Слід враховувати, що залежно від ступеня виразності 
розрізняють явні і приховані (латентні) акцентуації осо-
бистості, що можуть переходити одна в одну під впливом 
різноманітних чинників [10, с. 90].

Як відзначав Д. Леонгард, якщо в структурі людської 
особистості розрізняти властивості характеру і темпера-
менту, то в розглянутих вище типах акцентуації особи 
переважають властивості характеру. Властивостями ха-
рактеру визначаються спрямованість інтересів людини і 
форма її реакцій, тоді як від темпераменту залежать темп і 
глибина емоційних реакцій. Чіткої межі між темперамен-
том і характером, проте, не існує. Однак численні поєд-
нання акцентуацій характеру та темпераменту (при домі-
нуванні перших) призводить до появи специфічних типів 
особистості, основні з яких: демонстративна, педантична, 
застрягаюча та збудлива [4, с. 102].

Кожний із зазначених типів особистості, як вказує 
О.О. Юхно [6, с. 101-103] має свою криміногенну специ-
фіку, яка визначається спрямованістю відповідного по-
тенціалу особистості. Наведемо надану вказаним автором 
відповідну характеристику кожного типу.

Так, для демонстративної особистості притаманни-
ми є наступні риси: висока адаптивність, схильність до 
перевтілень, авантюризму; емоційна чутливість, глибо-
кі та яскраві емоційні переживання; легке витіснення зі 

свідомості та швидке забування неприємних ситуацій із 
власного життя; впадання у психопатоподібні стани (об-
разливість, істерика, скандалізм). При несприятливих со-
ціальних обставинах така особистість: вдається до витон-
ченої, переконливої брехні, причому вона сама починає в 
це вірити; перевтілюється у невинну жертву, обдаровану, 
геніальну людину, якій заздрять; безпорадну людину, що 
потребує підтримки та опіки; скоює авантюрні, імпуль-
сивні вчинки, не боячись заподіяти собі шкоди. Демон-
стративна особистість схильна до вчинення злочинів за 
мотивами ствердження, самоствердження та ризику. Та-
кими особами вчиняються насильницькі та корисливо-на-
сильницькі злочини.

Педантична особистість характеризується такими 
рисами, як: нерішучість, боязкість, ретельне обдумування 
та перевірка своїх вчинків; нав’язливі психічні стани та 
ідеї (дріб’язковість, страхи, перебільшення погроз, іпо-
хондрія – зануреність у стан власного здоров’я); тривале 
переживання неприємних подій, погане витіснення їх із 
свідомості. У разі несприятливого соціального розвитку 
така особистість: всіляко намагається уникнути невизна-
ченості, небезпеки, динамічних і мало прогнозованих си-
туацій; є надвимогливою до себе та оточення (підлеглих, 
членів сім’ї тощо) щодо виконання обов’язків, порядку, 
акуратності; посилено піклується про власне здоров’я, 
боїться хвороб, перебільшує тяжкість наявних хвороб. 
Для педантичної особистості злочин виступає наслідком 
відставання в чомусь від інших, пасивності, несвоєчасних 
і помилкових дій. Такі особи часто вчиняють необережні 
злочини.

Застрягаюча особистість відзначається такими 
особистісними рисами: цілеспрямованість, упертість, 
егоїстичність; яскраво виражене честолюбство, самов-
певненість у поєднанні з образливістю; сильні, неспо-
дівано спалахуючі емоції та почуття (до рівня афекту), 
які переживаються тривалий час і періодично повторю-
ються. У разі несприятливого соціального розвитку така 
особистість може: висувати «надцінні» ідеї й пропозиції 
та вперто, всілякими способами домагатися їх визнання; 
намагатися досягти реальних, а не показових успіхів за 
будь-яку ціну; періодично впадати в стани підозрілості, 
ревнощів, мстивості, подавати судові позови з різних, на-
віть дріб’язкових, причин; знаходити собі кумира, котро-
му фанатично буде поклонятися і заради нього буде гото-
ва здійснити будь-який вчинок. Злочини, що вчиняються 
такими особами характеризуються мотивами відчуження, 
розрядки та компенсації негативних емоцій та почуттів. 
Наприклад, вбивство з хуліганських мотивів, хуліганство 
або так званий вандалізм.

Для збудливої особистості притаманним є: підви-
щена чутливість, запальність, дратівливість; посередній 
інтелект, уповільнене мислення (тупоумство), знижена 
моральна і правова регуляція поведінки; різка зміна емо-
ційних станів (похмурість – гнів; похмурість – радість), 
бурхливих за силою виразу і нетривалих у часі. За неспри-
ятливого соціального розвитку збудлива особистість: ско-
ює різноманітні імпульсивні вчинки; раптове зникнення 
з сім’ї, вечірки з друзями; зміна професійної діяльності 
чи професійного оточення; проявляє нерозбірливість у за-
доволенні потреб (їжа, напої, інтимні стосунки, випадкові 
знайомства і компанії); невдоволення чимось або кимсь 
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виражає у брутальній, агресивній формі (фізична та сло-
весна відверта агресія). Збудлива особистість схильна до 
скоєння злочинів за аморальними, збоченими мотивами 
та мотивами розрядки і компенсації негативних емоцій, 
наприклад вбивство з помсти [6, с. 101-103].

Висновки. Таким чином, акцентуації особистості має 
істотне значення при формуванні моделі поведінки інди-
віда, при цьому наряду з позитивним потенціалом вони 
можуть мати і негативний потенціал (як щодо соціальної 
адаптації в цілому, так і щодо конкретних поведінкових 
актів), що особливо актуально в контексті вивчення зло-
чинної поведінки. Поєднання акцентуацій характеру та 
темпераменту призводить до появи специфічних типів 
особистості (демонстративна, педантична, застрягаюча 
та збудлива), кожен із яких має свою криміногенну спе-
цифіку, яка визначається спрямованістю відповідного 
потенціалу особистості. Саме у зв’язку з можливими не-
гативними проявами акцентуацій особистості в поведінці 
людини, які в певних умовах і зовнішній обстановці мо-
жуть детермінувати злочинну поведінку, даний різновид 
психічних аномалій повинен знаходитися у полі зору кри-
мінологів і інших дослідників злочинності. Врахування 
впливу акцентуації дозволяє глибше вивчити психотичні 
та інші, що сформувалися під їх впливом, особливості 
особистості злочинця, вивчити мотиви і мотивацію його 
протиправної поведінки, а, отже, визначити з урахуван-
ням особистості злочинця найбільш ефективні криміналь-
но-правові і інші заходи впливу на нього.
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Игнатов А. Н. Акцентуации личности как фак-
тор детерминации противоправного поведения

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли 
акцентуаций личности как фактора детерминации 
противоправного поведения. Сочетание акцентуаций 
характера и темперамента приводит к появлению спе-
цифических типов личности (демонстративная, пе-
дантичная, застревающая и возбудимая), каждый из 
которых имеет свою криминогенную специфику, опре-
деляемую направленностью соответствующего потен-
циала личности.

Ключевые слова: акцентуация, личность, характер, 
темперамент, противоправное поведение, преступление.

Ignatov O. Accentuations of personality as factor of 
determination of illegal behavior

Summary. The article is sanctified to research of role 
of accentuations of personality as a factor of determination 
of illegal behavior. Combination of accentuations of 
character and temperament results in appearance of specific 
types of personality (demonstrative, pedantic, sticking and 
excitable), each of which has the criminogenic specific 
determined by the orientation of corresponding potential to 
personality.

Key words: accentuation, personality, character, 
temperament, illegal behavior, crime.
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ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ 
ЗЛОЧИННОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Анотація. Стаття присвячена аналізу запобігання 
насильницькій пенітенціарній злочинності у зарубіж-
них країнах.

Ключові слова: насильницька злочинність, пені-
тенціарна злочинність, запобігання злочинності, місця 
позбавлення волі.

Постановка проблеми. Насильницька пенітенціарна 
злочинність є не тільки однією з головних проблем пені-
тенціарної системи та системи запобігання злочинності в 
Україні, вона являє собою інструмент поширення кримі-
нальної моделі поведінки в суспільстві, його криміналіза-
ції шляхом звикання до насильницьких способів вирішен-
ня конфліктів.

Запобігання насильницькій пенітенціарній злочинно-
сті знаходиться в безпосередній залежності від теоретич-
ної розробки окремих питань даного виду злочинності. 
Одним з них є дослідження позитивного досвіду зарубіж-
них країн в даній сфері, його критичний аналіз з метою 
можливого запозичення та впровадження до національної 
кримінологічної системи.

Серед науковців, що у різний час досліджували питан-
ня насильницької пенітенціарної злочинності, у тому числі 
досвід запобігання даному виду злочинності у зарубіжних 
країнах, можна назвати таких вчених, як Антонян Ю. М., 
Батиргареєва В. С., Бойко І. Б., Ваганов О. Б., Верещагін 
В. А., Глоточкін А. Д., Долгова А. І., Жаркіх М. М., Інша-
ков С. М., Колб О. Г., Лукашевич С. Ю., Миронов В. О.,  
Мокрецов А. І., Пірожков В. Ф., Старков О. В., Усс О. В., Фі-
ліппова О. В., Хохряков Г. Ф., Яковлєв М. О. та інші.

Однак на сучасному етапі в плані пошуку перспектив-
них напрямків запобігання насильницькій пенітенціарній 
злочинності в Україні дослідженню такого досвіду фахо-
вої уваги приділяється недостатньо.

Метою даної статті є критичний аналіз досвіду за-
побігання насильницькій пенітенціарній злочинності у 
зарубіжних країнах задля визначення основних напрямів 
вдосконалення запобіжної діяльності в контексті націо-
нальної кримінологічної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Насиль-
ницька пенітенціарна злочинність існує у в’язницях ба-
гатьох зарубіжних країн, хоча відомості про це представ-
ники влади не дуже бажають розголошувати з причин 
можливого зниження їх авторитету та статусу на міжна-
родній арені. Поряд із цим деякі держави пропонують 
безперечно ефективні моделі запобігання насильницькій 
пенітенціарній злочинності, узгоджені з національною 
кримінологічною системою.

В ході даного дослідження пропонується розглянути 
досвід країн Європи, азійських країн (Китай та Японія), 

Сполучених Штатів Америки та Росії. Порівняння буде 
здійснюватися за двома критеріями: узагальнений стан 
насильницької пенітенціарної злочинності та особливості 
спеціально-кримінологічного запобігання. Вибір саме цих 
країн обумовлений, з одного боку, їх політичним та куль-
турним впливом на світову спільноту, з іншого, – принци-
пово різним станом злочинності загалом та насильницької 
пенітенціарної злочинності, зокрема, що надає можливо-
сті розглядати надбання саме цих країн як типові моделі 
запобігання насильницькій пенітенціарній злочинності.

Серед країн Європи доцільним видається зупинитися 
на досвіді таких держав, як Німеччина, Франція, Нідер-
ланди, Італія, Велика Британія (держави ЄС), Швейцарія 
(взірець благополуччя).

Необхідно зауважити, що не дивлячись на порівняно 
невисокий рівень злочинності взагалі в країнах Європи, 
останнім часом рівень злочинності в цих країнах має тен-
денцію к зростанню. За переконанням більшості дослід-
ників, це пов’язано насамперед з етнічним фактором. У 
останній час до країн Європи переїхала велика кількість 
вихідців з неєвропейських країн, які принесли власні 
звички та стереотипи поведінки. Ці тенденції здійснюють 
свій вплив і на процеси, що мають місце у пенітенціарних 
системах відповідних країн, зокрема на насильницьку пе-
нітенціарну злочинність.

Так, у Німеччині «налякані масштабами насильства в 
тюрмах», які підтвердилися в ході дослідження Криміно-
логічного науково-дослідницького інституту федеральної 
землі Нижня Саксонія, проведеного в 33 в’язницях Бре-
мена, Бранденбурга, Нижній Саксонії, Саксонії і Тюрінгії 
серед 6400 засуджених, шляхом анонімного анкетування.

За результатами досліджень, кожен четвертий ув’язне-
ний вказує, що він піддавався насильству, 7% вказують, 
що за час відбування покарань вони ставали жертвами 
насильства сексуального характеру, серед неповнолітніх 
злочинців – кожен другий [1].

На підставі результатів, отриманих в процесі даного 
дослідження, було рекомендовано:

– посилити спостереження за ув’язненими, зокрема, 
обладнати старі в’язниці камерами відеоспостереження, 
розмістити всіх ув’язнених в окремих камерах;

– надавати ув’язненим якомога більше свобод і приві-
леїв, з тим, щоб вони знали, чого можуть позбутися, якщо 
будуть вести себе агресивно;

– не допускати скорочення тюремного персоналу [2].
Таким чином, в Німеччині робиться акцент на необхід-

ності технічного оснащення виправних установ при збе-
реженні необхідної кількості співробітників пенітенціар-
них установ, а також на підході до поводження з в’язнями 
по принципу «батіг-пряник», що передбачає вироблення 
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рефлекторної реакції на наявність/відсутність позитивних 
факторів, які надаються адміністрацією.

В цей же час досвід Франції свідчить про обмежене 
значення технічного оснащення колоній. Франція була 
однією з перших країн, яка прийняла і почала проводи-
ти в життя європейські пенітенціарні норми. Підвищення 
кваліфікації працівників в’язниць, організація місць для 
сімейних зустрічей, охорона здоров’я – все це враховува-
лося в національному плані реформування [3].

Головний доглядач за французькими тюрмами 
Жан-Марі Деларю 10 березня 2010 р. надав свій щоріч-
ний звіт про стан французької пенітенціарної системи: 
«Насильство у відносинах між ув’язненими, перш за все, 
під час прогулянок у тюремних дворах. Убогі умови існу-
вання в ув’язненні для більш ніж 20% в’язнів, чия частка 
продовжує зростати. Кошти скорочуються, а рішення са-
мої проблеми в занадто великій мірі віддано громадським 
організаціям. Держава про це майже не піклується. У 
нових в’язницях, які були недавно відкриті, людські від-
носини принесені в жертву безпеці. Життя в такій тюрмі 
стає занадто механізованим, повністю бездушним. Всі ці 
заходи можна назвати одним словом – нелюдськість. Я по-
переджаю влади країни, що будівництво в’язниць такого 
типу приведе нас рано чи пізно (і вже призводить, за на-
шими спостереженнями) до зростання насильства серед 
ув’язнених. ... За своїми розмірами в’язниця не повинна 
перевищувати 200 місць. Людські зв’язки між ув’язнени-
ми і наглядачами зникають, в’язень перетворюється на 
нікчемний гвинтик бездушної машини, до якого нікому 
немає справи» [4].

Таким чином, стратегічний підхід до запобігання на-
сильницькій пенітенціарній злочинності у Франції пе-
редбачає зменшення розміру виправної установи задля 
збереження особистісних зв’язків між засудженими та 
представниками адміністрації. Зауважимо, що такий на-
прям вбачаться вельми продуктивним, адже насильниць-
ка пенітенціарна злочинність безпосередньо визначається 
пенітенціарними конфліктами, які породжуються самим 
фактом ізоляції людини від суспільства.

Пенітенціарна система Нідерландів постійно вдоско-
налюється, починаючи з кінця XVI ст. Останньою побу-
дованою в’язницею є тюрма, відкрита 2006 р. Її відразу 
назвали самою економною. Вона обладнана потужною 
системою відеокамер, які фіксують обстановку у всіх 
приміщеннях, за винятком спальних місць і душових. Усі 
мешканці носять електронні браслети, в стіни вбудовані 
мікрофони, пов’язані з системою розпізнавання емоцій 
(програма аналізує тон і гучність голосу, що дозволяє охо-
роні попереджати конфлікти). У кожній камері встановле-
ний сенсорна панель, за допомогою якої можна дізнатися 
розпорядок. Ці технічні нововведення дозволили істотно 
скоротити кількість наглядачів і іншого обслуговуючого 
персоналу. Ґрат на вікнах немає, замість них броньовані 
стекла. В’язниця нагадує будинок [5].

В Нідерландах значна увага приділяється трудовій за-
йнятості засуджених: щоденний заробіток становить до 
12 євро, готівкою засуджені отримують не більше 10 євро, 
решта заробітку йде на тюремний рахунок, з якого засу-
джений може купувати товари в тюремному магазині. Для 
всіх засуджених пропонуються курси з отримання нових 
професій. Відмовників замикають у камерах, позбавляю-

чи їх можливості спілкуватися з іншими засудженими.
У вільний час в’язням дозволено користування 

комп’ютером, але без можливості виходу в Інтернет. У 
всіх в’язницях є католицькі каплиці, в деяких існують за-
гальні молитовні кімнати, які по черзі відвідують христи-
яни, мусульмани та іудеї.

Такі умови утримання засуджених корелюють з тим, 
що більшість арештантів відбувають покарання за крадіж-
ки, наркотики або грабежі без застосування насильства. 
Термін визначається трьома категоріями: превентивна, 
середня, заключна. Якщо під час першої засуджений по-
водився без порушень, то його переводять у другу катего-
рію, з правом проводити вихідні вдома. Ті, хто перейшов 
у третю можуть після ранкової перевірки йти на роботу в 
місто і повертатися ввечері [6].

Аналізуючи досвід запобігання насильства засудже-
них в місцях позбавлення волі в Італії, слід зауважити, що 
значна частина злочинців в Італії – це емігранти з Північ-
ної Африки і Близького Сходу та представники злочинних 
кланів [7]. Якщо говорити про стан пенітенціарної системи 
Італії, то в останні роки в ній склалася настільки критична 
ситуація, що, зокрема, протягом 2012 р. було проголошено 
надзвичайний стан. Вже сорок років у країні не будували-
ся нові в’язниці. Наявні розраховані на утримання 44 тис. 
засуджених, але в них фактично утримуються 64 тис. осіб. 
Внаслідок цього виникали заворушення серед ув’язнених, 
незадоволених поганими умовами утримання [8].

Своєрідною відмітною ознакою в’язниць Італії є ор-
ганізація практично в кожній з них свого особливого ви-
робництва. Так, в одному з тюремних замків вирощують-
ся елітні сорти винограду [7]. Таке виробництво є дієвим 
заходом залучення засуджених до суспільно корисної пра-
ці, що має важливе значення в процесі ресоціалізації за-
суджених та запобігання вчиненню ними нових злочинів, 
а так само джерелом надходження в державний бюджет 
необхідних грошових коштів для утримання засуджених 
та створення в місцях позбавлення волі умов відповідних 
міжнародним стандартам.

Тюремна система Великобританії є не тільки найста-
рішою в Європі, але і завдяки постійному реформуванню 
досить досконалою. Одним із важливих завдань тюремно-
го службовця в Англії є забезпечення особистісного усві-
домлення злочинця, що означає дати можливість відчути 
йому власну людську гідність та особисті достоїнства. Три 
важливі моменти є обов’язковими в побудові тюремної 
системи Англії: безпека, контроль і справедливість. При 
інтеграції цих складових створюються необхідні умови 
для ефективного запобігання злочинності серед засудже-
них, для ефективного процесу їх ре соціалізації [9, с. 152].

Контроль за перебуванням засуджених у місцях поз-
бавлення волі в Англії здійснюють не тільки державні 
чиновники, але й незалежний апарат омбудсмена (упов-
новаженого з прав ув’язнених) і Рада візитерів. Їх завдан-
ня – контролювати дотримання гуманності у відношенні 
ув’язнених, умови їх утримання: побутових умов, харчу-
вання, медичного обслуговування, а також інтереси спів-
робітників в’язниць.

Практично всі засуджені задіяні на роботах. При цьо-
му всі бажаючі працювати отримують не тільки спеціаль-
ність, але й зарплату – 12 фунтів стерлінгів на тиждень, 
які перераховуються на особовий рахунок. Всі засуджені 
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мають однакові права – на повноцінне харчування і ме-
дичне обслуговування, ліжко-місце, листування з рідни-
ми, кількість побачень [10].

Відбування покарання у в’язницях Англії побудо-
вано таким чином, що поведінка засудженого стоїть у 
прямий залежності від умов відбування покарання. Так, 
чим нижче рівень дисципліни засуджених у місцях поз-
бавлення волі, тим нижче рівень умов їх перебування 
в установі. Високий рівень громадського контролю за 
пенітенціарними установами у поєднанні з високим 
рівнем умов тримання засуджених до позбавлення волі, 
є фактором, що значно знижує психологічну напруже-
ність в місцях позбавлення волі, сприяє зниженню агре-
сивності засуджених.

За останні роки кількість засуджених в Англії та 
Уельсі різко зросла. Але на думку керівника громадської 
організації «За тюремну реформу» Джулієт Лайон, «на-
явність тюрми не допомагає скоротити число правопо-
рушників. Навпаки, чим більше людей за ґратами, тим 
більше рецидивістів. Будівництво нових в’язниць – 
справа дорога, вони псують пейзаж і вигляд міст. Це все 
одно, що для боротьби з пробками розширювати шосе 
– воно тоді привертає ще більше машин. Збільшуючи 
тюремну місткість, ми не вирішуємо проблеми» [11].

Слід зауважити, що організація запобігання насиль-
ницькій пенітенціарній злочинності в кожній з розгляну-
тих країн ЄС має свої пені особливості, однак узагаль-
нюючими для всіх перелічених країн є реалізація заходів 
запобігання в контексті цілей покарання, серед яких в тому 
чи іншому вигляді передбачається: позитивний вплив чи 
підготовка злочинця до життя на свободі [12, с. 101].

Пенітенціарна система Швейцарії відрізняється від 
загальноєвропейської ступенем децентралізації, дифе-
ренційованим підходом до організації виконання по-
карання у виді позбавлення волі для різних категорій 
злочинців. Зокрема, особливістю Швейцарії є кваліфіко-
вана психіатрична допомога засудженим. Крім цього, у 
Швейцарії організація повсякденного життя засуджених 
розглядається не лише з точки зору забезпечення безпе-
ки, але й перспективи звільнення. Тому життя засудже-
них тісно пов’язане з навколишнім світом [9, c.151-152].

Можна сказати, що пенітенціарна система Швейца-
рії найбільшою мірою орієнтована на повернення осо-
би після відбуття покарання у виді позбавлення волі до 
суспільства. Диференційований підхід до організації 
покарання говорить про те, що кожен засуджений має 
значення для країни як цінна одиниця суспільства, задля 
збереження якої використовуються всі можливі заходи.

Японія посідає одне з останніх місць у світі за кіль-
кістю ув’язнених – всього 40 чол. на 100 тис. населення, 
в місцях позбавлення волі перебувають близько 88 тис. 
чол. при населенні в 130 млн. В Японії діє чи не най-
більш розгалужена мережа різних громадських рухів 
профілактичного профілю. Добровільна допомога гро-
мадян широко використовується у виправній системі. 
Члени об’єднання під назвою «Добровільні візитери» 
відвідують в’язниці і спеціальні школи для неповно-
літніх правопорушників, допомагають у навчанні та 
дозвіллі, розвивають трудові професійні навички. При 
цьому японські в’язниці мають репутацію в’язниць з 
найсуворішим у світі режимом. Поведінка ув’язненого 

повинна відповідати правилам, що включає безліч за-
борон [13].

Таким чином, досвід запобігання насильницькій пе-
нітенціарній злочинності в Японії демонструє поєднан-
ня найсуворішого режиму відбування покарання у виді 
позбавлення волі та достатньо широкого використання 
громадських інститутів у запобіганні злочинів серед за-
суджених. Таке поєднання демонструє певну ефектив-
ність запобіжної діяльності у відношенні насильницької 
пенітенціарної злочинності.

Китай посідає друге місце в світі після США за кіль-
кістю засуджених, що перебувають у місцях позбав-
лення волі. На даний час у Китаї діє 661 установа, де 
відбувають покарання 1,64 млн засуджених. Закритість 
інформації про пенітенціарну систему Китаю, за дани-
ми незалежних громадських організацій, пояснюється 
тим, що китайська пенітенціарна система є однією з 
самих репресивних і каральних у світі. Як і раніше по-
ширені тортури і жорстоке поводження з затриманими 
та засудженими. Економічною основою пенітенціарної 
системи Китаю є примусова праця [14].

Суперечки в колективі засуджених, як правило, рідко 
вирішуються за допомогою сили. Причиною тому слу-
жать: по-перше, жорсткість наглядачів і швидкість, з 
якою присікається будь-яке відхилення від встановленої 
моделі поведінки; а по-друге, майже завжди тільки за 
приналежність до «Тріади» – китайської організованій 
злочинній групі, до якої входить до 1,4 мільйонів осіб 
– за законодавством Китаю загрожує суворе покарання, 
а в деяких випадках і смертна кара, тому навіть профе-
сійні злочинці роблять все, щоб якомога більше бути 
схожим на простих засуджених. Тим не менш, насиль-
ницькі злочини серед засуджених мають місце. Вони 
вчиняються під час вивезення засуджених на працю. 
При цьому адміністрація, як правило, ніколи не про-
водить розслідувань, навіть якщо хтось із засуджених 
загинув. Внаслідок цього, можна погодитися з тими до-
слідниками, які зазначають, що рівень смертності серед 
китайських засуджених є найвищим у світі [15].

Іншими словами, китайська пенітенціарна систе-
ма являє собою майже середньовічний за жорстокістю 
варіант пригноблення особистості заради досягнення 
одноманітності, виконання дисциплінарних обмежень. 
Вочевидь, немає сенсу розглядати такий досвід задля 
можливостей його запозичення, тим більше, що чисель-
ність осіб в місцях позбавлення волі Китаю з кожним 
роком збільшується.

Окремо слід зупинитись на насильницький пенітен-
ціарній злочинності у місцях позбавлення волі США, 
які очолюють список країн за кількістю ув’язнених – це 
чверть усіх ув’язнених, що відбувають покарання у сві-
ті. Саме функціонування пенітенціарної системи таких 
масштабів породжує безліч соціальних, правозахисних, 
економічних, міжрасових і, в результаті, політичних 
проблем. Головна причина перенаселеності американ-
ських в’язниць – суворість законів, згідно з якими не-
значні правопорушення і нетяжкі злочини караються 
позбавленням волі. Потрапляючи у в’язницю в моло-
дому віці, особи, які відбули покарання, у переважній 
більшості випадків вчиняють правопорушення повтор-
но і знову направляються у виправні установи [16].
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Необхідність керувати засудженими, схильними до 
насильства в США, призвела до зростання популяр-
ності в’язниць нового типу з особливо суворим забез-
печенням безпеки, відомих як тюрми «супермакс» або 
«максімакс» – охоронні об’єкти, що ізолюють засудже-
них, обмежують пересування останніх і прямий доступ 
до інших засуджених і персоналу в’язниці. Засуджених 
випускають лише на одну годину на добу. Майже до-
сконалі електронні засоби спостереження та охорони, 
а також значна кількість охоронців порівняно з числом 
засуджених є загальними характеристиками в’язниць 
цього типу. Існування цих виправних установ виходить 
з передумови, що тюремне насильство можна приборка-
ти шляхом ізоляції небезпечних «підривних елементів». 
Однак беручи до уваги необхідність виділення значних 
коштів на утримання супермакс-в’язниць, в США існує 
проблема доведення ефективності супермакс-в’язниць у 
порівнянні з іншими стратегіями забезпечення безпеки 
засуджених і запобігання заворушенням [17, c.161-162].

Таким чином, американська пенітенціарна система є 
прикладом суперечливих тенденцій у протидії насиль-
ницькій пенітенціарній злочинності, адже на тлі суттє-
вого зростання витрат на утримання в’язниць її рівень 
не зменшується.

Російська пенітенціарна система будувалась на спад-
щині виправно-трудової системи Радянського союзу. 
Кількість позбавлених волі в пенітенціарних установах 
Росії (на 01.04.2013 р. – близько 696 тис. осіб) робить 
проблему насильницької пенітенціарної злочинності 
такою, що має більший резонанс у суспільстві та обу-
мовлює підвищену увагу до неї вчених, громадських 
інститутів та керівництва країни порівняно з Україною. 

Характерною рисою у РФ щодо запобігання насиль-
ницькій пенітенціарній злочинності є наявність знач-
ної кількості нормативних актів в цій сфері, серед яких 
Концепція розвитку кримінально-виконавчої системи 
РФ до 2020 р., від 14 жовтня 2010 р. [18], наказ Мініс-
терства юстиції Російської Федерації від 20 травня 2013 
р. № 72 «Про затвердження Інструкції з профілактики 
правопорушень серед осіб, які утримуються в установах 
кримінально-виконавчої системи» [19]. Одним з голов-
них нормативно визначених напрямів запобігання на-
сильницькій пенітенціарній злочинності заявлена гума-
нізація умов тримання осіб, що відбувають покарання у 
виді позбавлення волі, підвищення гарантій дотримання 
їх прав і законних інтересів [18].

Досвід РФ у запобіганні насильницької пенітенці-
арної злочинності демонструє близькі з Україною про-
блемні в цій сфері питання. Тим не менш, виходячи з 
розвитку нормативного регулювання вказаної діяльно-
сті та наукової складової у дослідженні проблем, можна 
зробити висновок про те, що пошук шляхів розв’язання 
головних проблем у запобіганні насильницькій пенітен-
ціарній злочинності (в тому числі на практиці) в РФ від-
бувається більш інтенсивними темпами.

Висновки. Слід зазначити, що аналіз зарубіжного 
досвіду запобігання пенітенціарній злочинності свід-
чить, що країни Європи переорієнтували діяльність у 
бік постійної співпраці з громадськими організаціями 
та населенням, що свідчить про гуманну спрямова-
ність виконання покарання у виді позбавлення волі, 

але з акцентом на посилення безпеки засуджених та 
суспільства.

Зовсім інший підхід пропонується у Китаї та США. 
Постійне збільшення кількості осіб в місцях позбавлен-
ня волі не сприяє зниженню рівня злочинності у краї-
ні, не говорячи про те, що постійне зростання кількості 
засуджених вимагає від держави виділення додаткових 
коштів на їх утримання, будівництва нових в’язниць, 
збільшення кількості персоналу в’язниць тощо.

Слід зауважити, що взагалі у державах, що були роз-
глянуті, запобігання насильницькій пенітенціарній зло-
чинності вбудовано у кримінологічну систему кожної з 
країн, тому ця діяльність відповідає загальним тенден-
ціям запобігання злочинності в цілому.

Перспективним є аналіз можливостей запозичення 
національною кримінологічною системою позитивних 
елементів запобігання насильницькій пенітенціарній 
злочинності у зарубіжних країнах, розробка на підста-
ві даного аналізу перспективних напрямків запобігання 
насильницькій пенітенціарній злочинності з метою під-
вищення ефективності запобігання даному виду кримі-
нальності в Україні.
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ФОНДОВОГО РИНКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню історич-
них етапів формування кримінально-правового захисту 
інвестиційної безпеки фондового ринку на території 
України.

Ключові слова: кримінально-правовий захист, ін-
вестиційна безпека фондового ринку, історія кримі-
нальної заборони.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції щодо гло-
балізації світової економіки, а також обрання Україною 
вектору інтеграції із європейським співтовариством ви-
магають від держави забезпечення на належному рівні 
умов сталого розвитку економіки та економічної безпе-
ки. Зазначене передбачає забезпечення належного інвес-
тиційного клімату в країні, важливою складовою якого є 
безпека і сталий розвиток фондового ринку, як найбільш 
ефективного механізму перерозподілу грошових ресурсів 
на користь реального сектору економіки [3, c. 69]. Одним 
із важливих державних інструментів такого забезпечен-
ня є кримінально-правовий захист інвестиційної безпеки 
фондового ринку нашої держави.

Останнім часом український законодавець значно ре-
формував кримінально-правову заборону у зазначеній 
сфері, гуманізувавши кримінальну відповідальність за такі 
злочини, яскравим прикладом чого став Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо гуманізації відповідальності за правопорушення 
у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011 
р. Однак, як свідчить статистика Міністерства внутрішніх 
справ України [4], кількість зареєстрованих злочинів у цій 
сфері досі вкрай незначна, що свідчить не про відсутність 
кримінальних правопорушень у цій сфері, а саме про ла-
тентність таких злочинних діянь, складність правозастосу-
вання положень чинного Кримінального кодексу. Зазначене 
обґрунтовує актуальність досліджень у цій площині.

Питання кримінально-правового захисту ринку цін-
них паперів в Україні досліджувалось такими українськи-
ми науковцями, як Дудоров О. О., Щавинський В. Р., Каш-
каров О. О., Лук’яненко С. О., Сахарова О. Б. та ін. Разом 
з цим багато питань залишається й досі недослідженими. 
Зокрема, на нашу думку, необхідним є дослідження історії 
становлення кримінально-правової заборони у сфері обі-
гу цінних паперів та регулювання фондового ринку для 
подальшого аналізу проблематики формулювання сучас-
ного кримінально-правового законодавчого регулювання 
та правозастосування у цій сфері.

Метою даної статті є дослідження історичних етапів 
формування кримінально-правового захисту інвестицій-
ної безпеки фондового ринку на території України.

Виклад основного матеріалу. Динаміка обставин роз-
витку суспільства окремої держави, викликана її історич-
ними змінами, завжди відображується у законодавчому 
регулюванні її життя, а отже і на межах кримінально-пра-
вової заборони, що обумовлює наявність криміналь-
но-правового захисту певної сфери життя суспільства, та 
відповідну історичну обумовленість криміналізації діянь 
що їй загрожують. Терени сучасної України мають вельми 
значну історію, в якій фондовий ринок, як сукупність його 
учасників та правовідносин між ними щодо розміщення, 
обігу та обліку цінних паперів [1, ч. 1 ст. 2], а також кри-
мінально-правові норми, що забезпечували його охорону, 
пройшли не один етап формування.

Аналізуючи історичний процес формування кримі-
нально-правової заборони діянь у сфері обігу цінних 
паперів О. О. Кашкаров виділив три основних періоди: 
перший, дореволюційний (до 1917 р.); другий, радян-
ський (від жовтневої революції 1917 р. до початку еко-
номічних реформ у 90-ті роки ХХ ст.); третій, сучасний 
етап (що розпочався з денаціоналізації економіки Укра-
їни) [2, с. 15]. Характерними ознаками першого періоду 
називається тенденція до заборони випуску цінних па-
перів, на пред’явника. Так, згідно до «Уложения о на-
казаниях уголовных и исполнительных» 1845 р. (в ред.  
1885 р.) [8] межі дії якого розповсюджувалися і на терито-
рію України, приватним особам і товариствам забороня-
лося «випускати безіменні грошові знаки у вигляді марок, 
квитанцій, ярликів і будь-яких інших знаків чи зобов’я-
зань на пред’явника, що містять певні грошові суми, при-
паси або інші зобов’язання, що випускаються громадами, 
товариствами і тому подібними установами на точній 
підставі їхніх статутів». Після прийняття низки законо-
давчих актів про вексельний обіг у другій половині ХІХ 
ст. , зокрема Статуту про Векселі 1832 р., які значно роз-
ширили коло суб’єктів, які мали право вступати в боргові 
зобов’язання (усі крім селян, представників дворянства, 
дівиць (від батьків не відділених) і заміжніх жінок). [11, с. 
294] Захистом цих правовідносин від зловживань слугу-
вала ст. 1160 зазначеного вище Уложення, яка передбачала 
відповідальність за підробку та зловживання з векселями. 
Кримінальне законодавство також вже охороняло і саму 
діяльність фондових ринків, передбачалася відповідаль-
ність за відкриття приватних банків, торговельних това-
риств чи компаній без дозволу уряду або без дотримання 
встановлених правил (ст. 1152, 1194), виготовлення біле-
тів державних кредитних установ (ст. 1149), громадських 
і приватних банків (1150), акцій торговельного товариства 
або компаній (ст. 1194) [2, с. 19]. Нове Кримінальне Уло-
ження 1903 р. відрізнялося меншою казуїстичністю і мі-
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стило вже в собі нововведені норми про випуск та обіг 
цінних паперів. Так, наприклад, під загрозою ув’язнення 
заборонялося «відкриття підписки на всякого роду цінні 
папери від імені торговельного товариства чи товариства, 
що недозволено для відкриття», а також випуск «усякого 
роду цінних паперів від імені громадської організації чи 
торговельного або промислового товариства, чи товари-
ства без належного на випуск дозволу або іншого проти 
встановленого цим дозволом достоїнства й у більшому 
проти дозволеного числа їх, але без перевищення загаль-
ної суми дозволених до випуску паперів» (ст. 324). [9, с. 
130-134].

За період післяреволюційної незалежності України з 
1917 по 1920 р. нормативних актів кримінально-правової 
заборони у сфері випуску або розміщення цінних паперів 
не приймалося. Як виключення слід назвати Декрет На-
родних комісарів від 29 грудня 1917 р. «Про припинення 
платежів по купонах та дивідендах», що діяв на певній 
частині території України, що відповідно звело нанівець 
випуск та обіг цінних паперів на цій території. Така ж си-
туація панувала і в новоствореній УРСР [10, т. 1, с. 421]. 
Кримінальний кодекс УРСР 1922 р. стає логічним про-
явом «нової економічної політики» і вже містить у собі 
норми щодо кримінально-правової охорони випуску та 
обігу цінних паперів, однак жорстко обороняє монополію 
держави на цінні папери. Так, ст. 1391 КК УРСР 1922 р. 
передбачала кримінальну відповідальність за вчинення 
незаконних угод з нерухомістю, будинками, а також цін-
ними паперами [10, т. 1 с. 452-496]. Також відповідно до 
Постанови Ради Народних комісарів від 14.11.1922 р. 
«Про заборону випуску грошових зобов’язань на пред’яв-
ника» випуск будь-якими установами та підприємствами 
грошових зобов’язань на пред’явника (облігацій, бон, сві-
доцтв про позику та ін.) дозволявся лише за згодою Ради 
Народних комісарів за поданням уповноваженого Народ-
ного комісаріату фінансів. Випуск грошових зобов’язань 
з порушенням вимог, які встановлювались у даній поста-
нові, і визнавався підробкою грошових знаків, і карав-
ся за ст. 85 КК Української РСР 1922 р. [10, т. 1, с. 573]. 
Кримінальний кодекс 1927 р. став відображенням відходу 
від політики «НЕПу», тому розглядаючи випуск цінних 
паперів винятково як прерогативу держави, законодавець 
у главі «Інші злочини проти порядку управління» забо-
роняв підприємствам, установам, організаціям випуск 
будь-якого роду позик, облігацій і інших видів цінних па-
перів під загрозою покарання позбавленням волі на строк 
до п’яти років (ст. 62 КК УРСР 1927 р.). Ст. 621 КК УРСР 
1927 р. встановлювала кримінальну відповідальність для 
керівників друкарень та граверних майстерень за виготов-
лення облігацій і інших видів цінних паперів, а ст. 622 КК 
УРСР 1927 р. – завідувачів та касирів магазинів і інших 
роздрібних торговельних підприємств за прийом таких 
цінних паперів для оплати [6, с. 98].

Прийнятий в 1960 р. Кримінальний кодекс не містив 
норми про незаконний обіг цінних паперів. Ця норма 
стала надбанням вже незалежної України. Так ЗУ «Про 
внесення змін і доповнень до Кримінального, Криміналь-
но-процесуального кодексів України та Кодексу України 
про адміністративні правопорушення» від 28.01.1994р 
була введена ст. 1488: «Порушення порядку випуску (емі-
сії) цінних паперів», яка складалась з двох частин: части-

на перша передбачала кримінальну відповідальність за 
випуск (емісію) громадянином або службовою особою 
суб’єкта підприємницької діяльності цінних паперів у 
формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у 
встановленому порядку; частина друга передбачала від-
повідальність громадянина або службової особи суб’єкта 
підприємницької діяльності за внесення в документи, які 
подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо 
недостовірної інформації, затвердження таких докумен-
тів, якщо ці дії заподіяли матеріальної шкоди інвестору. 
Згодом стаття 1488 КК України була доповнена частиною 
третьою і четвертою, а також приміткою до статті. Змі-
нилась також і назва статті на «Порушення порядку ви-
пуску (емісії) та обігу цінних паперів» (ЗУ «Про внесен-
ня змін і доповнень до кримінального кодексу України» 
від 06.03.1996 р.). Так ч. 3 встановлювала кримінальну 
відповідальність за виготовлення з метою збуту, збут чи 
використання іншим шляхом підроблених недержавних 
цінних паперів, ч. 4 передбачала кримінальну відпові-
дальність за дії, передбачені частиною третьою, якщо ці 
дії вчинені повторно, організованою групою або завдали 
великої матеріальної шкоди інтересам держави, іншим 
юридичним особам або громадянам.

Новий кримінальний кодекс України 2001 р. знач-
но розширив коло правовідносин у цій сфері, поставле-
них під кримінально-правову охорону. Так, хоча ст. 223 і 
фактично продублювала ст. 1488 Кодексу 1960 р., однак 
з’явились й інші норми. Так, кримінально карними ста-
ли: виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 
пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут 
державних цінних паперів (ст. 199), здійснення професій-
ної діяльності на ринку цінних паперів без спеціального 
дозволу (ліцензії) (ч. 2 ст. 202), виготовлення, збут та ви-
користання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 
224), незаконна приватизація державного, комунального 
майна (ст. 233) незаконні дії щодо приватизаційних папе-
рів (ст. 234). Законом України від 23.02.2006 р. КК було 
доповнено ст. 2321. «Розголошення або використання 
неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні 
папери».

Окремого реформування ст. 223 дістала після при-
йняття ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності за правопорушення 
на ринку цінних паперів» від 25 грудня 2008 р. Зокрема 
було змінено назву статті на: «Розміщення цінних паперів 
без реєстрації випуску», також було зменшено коло злочи-
нів, що підпадають під неї, шляхом виділення їх в окремі 
склади: ст. 2231 «Підроблення документів, які подаються 
для реєстрації випуску цінних паперів» та ст. 2232 «Пору-
шення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів». Також вказаним законом було змінено редакцію 
ст. 2321, яка отримала назву «Незаконне використання 
інсайдерської інформації», доповнено КК ст. 2322 «При-
ховування інформації про діяльність емітента». Також 
Законом України від 25.12.2008 р. було частково змінено 
редакцію ст. 202. Крім цього певних змін дістала і ст. 2321 
і в результаті Закону України від 22.04.2011 р.

Значної реформи дістала кримінально-правова охоро-
на у даній сфері із прийняттям ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації від-
повідальності за правопорушення у сфері господарської 
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діяльності» від 15.11.2011 р. Реалізуючи вектор гуманіза-
ції у кримінальній політиці законодавець виключив з роз-
ділу Господарські злочини окрему частину норм, у тому 
числі й ст. 202, 223, 234. Також було переглянуто в бік 
пом’якшення й покарання за окремі злочини, в тому числі 
й у наведених вище нормах.

Але реформи кримінально-правового регулювання у 
цій сфері не завершено. Так, у зв’язку із вступом в дію 
нового Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни, а разом із ним і введенням інституту кримінального 
проступку, відповідних змін чекає і діючий КК України, 
зокрема проекти таких змін містять пропозиції щодо від-
несення наведеної вище групи норм саме до кола кримі-
нальних проступків [5; 6] при цьому виключивши ана-
логічні та суміжні правопорушення з чинного Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (маються 
на увазі ст. 163, 1635-16312КУпАП).

Висновки. Кримінально-правовий захист інвестицій-
ної безпеки фондового ринку на території України про-
йшов тривалий процес історичного формування, який на 
різних його етапах обумовлювався існуючим державних 
устроєм. Проте цей процес продовжує здійснюватись і 
сьогодні. Так, наслідками сучасних тенденцій криміналь-
ної політики стала гуманізація кримінальної відповідаль-
ності у цій сфері та, в перспективі, можливе виокремлен-
ня кола таких кримінальних правопорушень до нового 
різновиду останніх – кримінальних проступків. Та таке 
реформування кримінальної заборони не позбавляє не-
обхідності подальшого дослідження перспектив правоза-
стосування новостворених статей Кримінального кодексу 
для забезпечення ефективності кримінально-правової 
охорони інвестиційної безпеки фондового ринку України.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию исто-
рических этапов формирования уголовно-правовой за-
щиты инвестиционной безопасности фондового рынка 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА ПО ПРОБЛЕМАМ ВМЕНЯЕМОСТИ

Аннотация. Вопросы ответственности лиц, со-
вершивших неправомерное деяния при наличии у них 
психических заболеваний, рассматриваются в теории 
с давних времен. В настоящее время конституционное 
право на свободу и личную неприкосновенность пред-
полагает возможность каждому гражданину распоря-
жаться собой по собственному усмотрению. На защиту 
подобной независимости человека направлен принцип 
«свободного осознанного согласия на вторжение в 
сферу здоровья человека». Нередко психическое забо-
левание лица угрожает жизни и здоровью других лиц, 
поэтому в отношении него возможно применение при-
нудительных мер медицинского характера. Правовые 
нормы и следственно-судебная практика, относящиеся 
к изоляции душевнобольных в психиатрических боль-
ницах, способам лечения и защиты, являются одним из 
сложнейших вопросов, который в современных услови-
ях стал предметом острых дискуссий.

Ключевые слова: вменяемость, невменяемость, 
ограниченная вменяемость.

Постановка проблемы. Человек является не толь-
ко биологическим, но и социальным существом, поэто-
му сфера охраны психического здоровья и ее правового 
обеспечения должна стать объектом повышенного науч-
ного интереса. Уголовный закон может распространяться 
только на тех, кто способен осознавать правовую значи-
мость своего поведения адекватно требованиям закона. 
Для России (да и для других стран) эта проблема более 
чем актуальна. В стране отмечается беспрецедентный 
рост совершения преступлений лицами с психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости. Напри-
мер, в исправительных колониях страны коэффициент 
преступности психически нездоровых осужденных со-
ставил 26,6 на 100 тыс. человек, а для психически здо-
ровых осужденных этот показатель был в 5 раз больше 
– 134,7 [1, с. 147].

Изложение основного материала. История между-
народного сотрудничества в области уголовного права и, 
в частности, ограниченной вменяемости, правопримени-
тельной практики, в доктрине стран романо-германской 
семьи и семьи общего права имеет длительный период 
существования. Критическое осмысление национальных 
подходов к рассматриваемой проблеме позволило по-
строить собственное видение и ввести в национальное 

законодательство институт уголовной ответственности 
лиц с психическим расстройством, не исключающим вме-
няемости, устранив тем самым имевшие место пробелы 
уголовного законодательства, способствуя его динамиче-
скому развитию. 

В настоящее время установлено, что психозы поража-
ют не только представителей культурного человечества, 
но встречаются и среди примитивных племен. В самых 
различных местностях (даже там, где нет ни алкоголя, ни 
сифилиса) «дети природы», совершенно нетронутые ци-
вилизацией, болеют, однако, артериосклерозом мозга, ши-
зофренией, эпилепсией и дают похожие на истерию пато-
логические реакции. Очевидно, как было и в древнейшие 
времена. И надо думать, что доисторическое население 
земного шара обращалось со своими душевнобольными 
приблизительно так же, как современные жители тро-
пической Океании или сибирских тундр: агрессивные и 
опасные больные считались одержимыми злым духом, бе-
зобидные и тихие – почитались иногда любимцами богов; 
первых гнали и порой избивали, за вторыми ухаживали 
[1, с. 148].

Из всех нервно-психических заболеваний, уже в самые 
отдаленные времена, сильное впечатление производила 
эпилепсия. Молниеносное начало припадка, крик, потем-
невшее лицо, кровавая пена и судороги – все это как нель-
зя более подходило для сверхъестественного объяснения: 
грозное божество невидимым ударом бросает человека 
на землю; это – «божественная болезнь». Однако уже в 
VI веке до нашей эры существовали попытки вполне ре-
алистического истолкования припадков. Их выразителем 
был великий гений Пифагор, объясняя эпилепсию забо-
леванием мозга. В «Собрании» Гиппократа пробиваются 
первые истоки психиатрических знаний.

Огромное влияние на всю последующую науку имели, 
однако, не только врачи, но и великие философы древ-
ности. По некоторым вопросам к ним обращались даже 
охотнее, чем к врачам. Так же, как и в последующие вре-
мена, – «мудрецы» казались особенно компетентными во 
всем, что касалось психической жизни. Платон, Аристо-
тель, стоики внесли свою долю участия в первоначальную 
работу над основными понятиями о «болезнях души».

В IV веке до христианской эры афинская образован-
ность, в силу целого ряда условий стала приходить в 
упадок и центр тяжести древнегреческой культуры пере-
местился в Александрию. Здесь, на берегах Нила, получи-
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ли дальнейшее развитие научные идеи, когда-то возник-
шие в греческой метрополии. К сожалению, мы не знаем, 
имел ли какое-нибудь отношение к психиатрии знаме-
нитый музей, основанный Птоломеем Филадельфом, – 
настоящий университет с четырьмя факультетами, – или 
Серапейон, в котором помещался госпиталь и читались 
медицинские лекции. Предание говорит нам о пышном 
расцвете анатомии, которая изучалась на человеческих 
трупах.

Познание нервной системы – одно из главных до-
стижений александрийской врачебной науки. Но нам 
неизвестно, существовала ли в древней столице Египта 
какая-нибудь организация помощи или призрения душев-
нобольных и каковы были взгляды, например, того же 
Эразистрата на психические заболевания? Но зато возвы-
шается крупная фигура Цельса, первого римского писате-
ля по вопросам психиатрии. Есть основание предполага-
ть, что в его сочинениях отразилась значительная часть не 
дошедших до нас александрийских подлинников. 

2. Меланхолия – второй вид безумия, которое овладе-
вает человеком на более долгое время, начинается почти 
без лихорадки, а потом дает легкие припадки последней.

3. Третий вид безумия – самый длительный из всех. 
Эта болезнь проявляется в двух видах: во-первых, чело-
века могут обманывать восприятия; во-вторых – мысли.

В западноевропейской и русской литературе исследо-
вания посвященные данному вопросу начались чуть более 
полутора веков назад, но одни из первых рассуждений на 
эту тему были сформулированы ещё в диалогах Платона. 
Платон, в своем известном труде «О государстве», пишет: 
«Мы не без основания признаем двойственными и отлич-
ными друг от друга эти начала: одно из них, с помощью 
которого человек способен рассуждать, мы назовем ра-
зумным началом души, а второе, из-за которого человек 
влюбляется, испытывает голод и жажду, бывает охвачен 
другими вожделениями, мы назовем началом неразумным 
и вожделеющим, близким другом всякого рода удовлетво-
рения и наслаждений» [2, с. 73-74].

История вопроса об ответственности лиц с психиче-
скими расстройствами, не исключающими вменяемости, 
не может быть рассмотрена в отрыве от истории понятия 
невменяемости. Вопросы о том, что движет человеком 
при совершении того или иного деяния, в чем заключается 
источник вины, дилемма между социальным и биологиче-
ским на протяжении длительного исторического времени 
были основными в рассуждениях философов, богословов, 
правоведов, психологов и психиатров, что находило отра-
жение и в законодательстве, и в практике его применения.

Аристотель первым выделил психическое как особый 
предмет рассмотрения, доказывая неразрывность души и 
тела, считая, что человеку, в отличие от других живых су-
ществ, присущ ум, который является определяющим его 
поступков. Еще с Платона и Аристотеля началось проти-
вопоставление биологического социальному, что привело 
к различным построениям системы профилактических 
и защитных мер, объединяемых вместе с тем единым 
стремлением – благо, милость.

В зависимости от приоритетов соотношения биоло-
гического и социального строилась система взглядов на 
ответственность, наказание, меры социальной защиты, 
теории опасного состояния и виновной ответственности. 

Это противопоставление воплотилось в философской на-
уке в фантастических образах эйдилонов и ксинедринов. 
Эйдилоны (от греческого – «умелый») – некие органиче-
ские машины, мышление и поведение которых генетиче-
ски запрограммировано; ксинедрины – мышление и пове-
дение полностью создается внешней средой.

Античная правовая мысль нашла непосредственное 
выражение в римском праве, в частности в деликтном и 
уголовном праве, для которого воля была определяющим 
критерием. Римские юристы подготовили в этой области 
понятийный аппарат, которым охватывались общие поня-
тия вины, умысла, неосторожности, невиновного причи-
нения вреда, причем каждому из основных терминов со-
путствовали смежные, «оттеночные». Например, большая 
небрежность и грубая вина, означавшая чрезвычайную 
небрежность, т. е. непонимание того, что все понимают. 
Высшей степенью виновности признавался злой умысел, 
он предполагал сознательное и умышленное совершение 
преступного деяния, знание всех его аспектов и небла-
гоприятных последствий. 

Таким образом, именно римскому праву мы обязаны 
существующей до настоящего времени теорией о том, 
что противоправность деяния не рассматривается в ка-
честве обязательного элемента умышленной вины. При 
всех достижениях римского права в области теории вины 
утверждению принципа субъективного вменения препят-
ствовали институты, допускающие возможность частного 
уголовного преследования и устрашающего возмездия, 
несоразмерного вине.

Вопрос об освобождении душевнобольных от нака-
зания длительное время не рассматривался, несмотря на 
то, что одна из первых известных истории законодатель-
ных формулировок освобождения безумных от наказания 
за убийство была закреплена в Дигестах Юстиниана (VI 
в.): «достаточно, что он наказан безумием» [3, с. 399], а 
при определении меры ответственности рекомендовали 
принимать во внимание факт психического расстройства 
субъекта [3, с. 172].

В начале ХIV в англосаксонском праве была сформи-
рована норма о неответственности психически больных 
за преступления, и к ним могло применяться королевское 
помилование, а в Уголовном уложении Карла Пятого 
(1432 г.) – «Каролине» рекомендовалось в случаях пре-
ступления заведомо невменяемого запрашивать «совета у 
компетентных учреждений и знатоков права», как с таким 
лицом поступить, но освобождение психически больных 
от уголовной ответственности было скорее исключением, 
чем правилом.

В. Блекстоун в 1776 г. сообщает, что во время крова-
вого правления в Англии Генриха Восьмого был издан 
статут о том, что любой, виновный в высокой измене, 
хотя бы в преступлении и проявилось помешательство, 
подлежит каре так, как если бы он пользовался способ-
ностями разума. Аналогичные подходы были характерны 
и для системы феодального правосудия во Франции. В бо-
лее полном виде идеи личностного подхода к делинквенту 
нашли в работах французских просветителей.

Теоретические исследования применительно к уго-
ловному праву нашли отражение в законодательстве 
и правоприменении сравнительно поздно. Для научно 
обоснованного анализа влияния психических аномалий 
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на человеческое поведение, в том числе в сфере уголов-
но-правового регулирования, необходимо длительное 
накопление практического опыта, его обобщение рядом 
научных дисциплин и их воплощение в законотворческой 
деятельности. 

Существенное влияние на формирование концепту-
альных положений о человеке, как социальной ценности, 
оказали труды ученых-энциклопедистов Вольтера, Руссо, 
Монтескье, Дидро и других, американского философа и 
политического деятеля Франклина. Наказание, понимае-
мое в широком смысле как принуждение вообще, появи-
лось и развивалось одновременно с человечеством. Давно 
установлено, что история не знает человека без обычаев 
или законов, касающихся преступлений и наказаний. Об-
щество без наказания никогда не существовало: «И преж-
де чем в человеке блеснула первая искра уразумения, 
почему и для чего существует наказание, оно давно уже 
существовало и действовало» [4, с. 207].

Выводы. Изложенное позволяет указать, что, навер-
ное, Аристотель стал первооткрывателем положения в 
том, что сформулировал взаимозависимость между до-
бровольностью и виновностью. Он рассматривал и интел-
лектуальные, и волевые типы психических расстройств 
в качестве полезных для законодателя, при поощрениях 
и наказаниях. Двуединый подход Аристотеля к природе 
ненамеренного действия был воспринят и ранними ан-
глийскими юристами – такими, как Брэкстон, Ламберд и 
Далтон, идентифицировавшими познание и волю в каче-
стве элементов ответственности. Брэкстон, первый сред-
невековый юрист, поднявший тему невменяемости в уго-
ловном праве, предположил, что «будет и волеизъявление 
– отличительным признаком преступления».

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, 
что вопросы ответственности и неответственности при 
совершении преступления в состоянии невменяемости 
рассматривались еще в глубокой древности и закрепление 
соответствующих норм в современном правовом государ-
стве является исторически обусловленным шагом совре-
менного законодателя.
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Молчанов Б. А., Робак В. А. Теоретичні підходи 
становлення та розвитку кримінального права по 
проблемам осудності

Анотація. Питання відповідальності осіб, які вчи-
нили неправомірне діяння при наявності у них пси-
хічних захворювань, розглядаються з давніх часів. У 
сучасності конституційне право на свободу та особи-
сту недоторканність передбачає можливість кожному 
громадянину розпоряджатися собою на свій розсуд. 
На захист подобної незалежності людини спрямований 
принцип «вільної свідомої згоди на вторгнення у сферу 
здоров’я людини». Нерідко психічне захворювання осо-
би загрожує життю та здоров’ю інших осіб, через те від-
носно нього можливе застосування примусових заходів 
медичного характеру. Правові норми та судово-слідча 
практика, що відносяться до ізоляції душевнохворих у 
психіатричних лікарнях, способах лікування та захисту, 
являються одним із найскладніших питань, яке в сучас-
них умовах є предметом гострих дискусій.

Ключові слова: осудність, неосудність, обмежена 
осудність.

Molchanov B., Robak V. Theoretical approaches 
of becoming and development of criminal law on the 
problems of responsibility

Summary. The questions of responsibility of persons 
accomplishing illegal acts at presence of for them psychical 
diseases are examined in a theory from old times. Presently 
a constitutional right on freedom and bodily security 
supposes possibility to every citizen to dispose of itself 
at discretion. To defence of similar independence of man 
principle of the «free realized consent is sent to intruding 
in the sphere of health of man». Quite often the psychical 
disease of person threatens to life and health of other 
persons, therefore in regard to him application of the forced 
measures of medical character is possible. The legal norms 
and inquisitional-judicial practice, related to the isolation 
mentally ill in funny houses, to the methods of treatment 
and defence, are one of the most difficult questions, which 
in modern terms became the article of sharp discussions.

Key words: responsibility, diminished responsibility, 
limited responsibility.
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ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В КОНТЕКСТІ 
ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
Анотація. Узагальнено представлені у науковій лі-

тературі підходи щодо вирішення питань кримінально-
го проступку. З’ясовано, що більшість фахівців у галузі 
кримінального права схиляються до розробки й при-
йняття Кодексу України про кримінальні проступки як 
окремого законодавчого акту.

Зроблено висновок про доцільність передбачення в 
українському законодавстві кількох видів протиправ-
них діянь: адміністративних проступків; кримінальних 
проступків; злочинів.

Ключові слова: адміністративний проступок, кри-
мінальний проступок, злочин, законодавчий акт.

Постановка проблеми. Затвердження Концепції ре-
формування кримінальної юстиції України [1], прийнят-
тя Кримінального процесуального кодексу України [3] 
та внесення до Верховної Ради України проекту Закону 
України від 3 березня 2012 року № 10146 «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо введення 
інституту кримінальних проступків» [5] вивело пробле-
му впровадження в кримінальне законодавство України 
інституту кримінального проступку на рівень, коли від її 
розв’язання залежатиме не лише законозастосовна прак-
тика, а й система законодавства України в цілому.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення не-
розв’язаних проблем. Питання кримінального про-
ступку досліджували у своїх роботах А. А. Піонтковський,  
В. І. Курляндський, Н. Ф. Кузнецова, В. Ф. Фефилова,  
В. М. Кудрявцев, В. О. Туляков, Ф. Г. Гілязєв та інші вче-
ні. Проте результати наукової дискусії з дослідження цього 
питання свідчать про фрагментарне розуміння особливостей 
правової природи кримінального проступку. Однак біль-
шість фахівців у галузі кримінального права схиляються до 
розробки й прийняття Кодексу України про кримінальні про-
ступки як окремого законодавчого акта. При цьому частина 
прихильників останнього вирішення проблеми вважають, 
що норми пропонованого Кодексу повинні розв’язувати як 
питання організаційно-правового характеру, так і матеріаль-
ного й процесуального права. Пропонується також введення 
до системи суб’єктів судочинства мирових суддів, які, зокре-
ма, і займалися б розглядом питань щодо відповідальності за 
діяння, які будуть визнаватися проступками [7].

Метою статті є спроба узагальнити наявні у науковій 
літературі підходи щодо вирішення питань кримінально-
го проступку в цілому та зокрема визначити доцільність 
запровадження кримінального проступку в контексті ре-
формування кримінальної юстиції сучасної України.

Викладення основного матеріалу. Виділення в за-
конодавстві про кримінальну відповідальність нової ка-

тегорії суспільно небезпечних діянь – кримінального 
проступку свідчить про внесення змін у існуючу класифі-
кацію злочинів, яка була незміною у нас майже сто років. 
Але внесення будь-яких змін у існуючи системи класифі-
кації злочинів, це достатньо складний процес, якій завжди 
потребує чіткого визначення його змісту і мети та повинен 
мати відповідне обґрунтування.

В ст. 12 КК вказується, що в залежності від ступені 
тяжкості усі злочини діляться на наступні групи: злочини 
невеликої тяжкості, злочини середньої тяжкості, тяжкі та 
особливі тяжкі злочини. В основі існуючої класифікації 
лежить так званий формальний критерій тобто встанов-
лений в кримінальному законі вид і розмір покарання за 
конкретний злочин, що дає змогу віднести відповідні сус-
пільно небезпечні діяння до відповідної класифікаційної 
групи злочинів. Ця, офіційна існуюча чотирьохступенева 
класифікація злочинів, має своє конкретне відображення 
в положеннях Загальної та Особливої частин КК. І саме в 
цю класифікацію злочинів планується внести відповідні 
зміни, добавивши до існуючої системи, в залежності від 
ступені тяжкості, так званий кримінальний проступок.

Зміст кримінальних проступків становлять два види 
людської поведінки: 

1)  окремі діяння, що за чинним Кримінальним кодек-
сом України відносяться до злочинів невеликої тяжкості, 
які відповідно до політики гуманізації кримінального за-
конодавства будуть визнані законодавцем такими, що не 
мають значного ступеня суспільної небезпеки;

2)  діяння, передбачені чинним Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, які мають судову юрис-
дикцію і не є управлінськими (адміністративними) за сво-
єю суттю (дрібне хуліганство, дрібне викрадення чужого 
майна тощо) [1, с. 4].

Офіційно зареєстрований проект Закону «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу України щодо вве-
дення інститутів кримінальних проступків» № 10136 від 
3.03.2012 р. визначає, що кримінальним проступком ви-
знається діяння, за яке передбачене покарання у вигляді 
громадських робіт, або інше, більш м’яке покарання за 
винятком основного покарання у вигляді штрафу в роз-
мірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян [5].

Звернемося за досвідом до законодавства зарубіжних 
країн. Більшість з них в системі кримінального законо-
давства мають статті, норми яких передбачають склади 
злочинів, і статті, в яких передбачаються склади кримі-
нального проступку (наприклад, США, Великобританія, 
Франція, Нідерланди, тощо). За скоєння кримінального 
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проступку в основному передбачені невисокі стягнення, 
які не тягнуть за собою судимості. 

Концепція реформування кримінальної юстиції Укра-
їни, затверджена Указом Президента України від 8 квітня 
2008 р. № 311/2008, уточнює, що за вчинення криміналь-
ного проступку можуть бути передбачені такі стягнення, 
як короткострокове позбавлення волі, штраф у певному 
обмеженому розмірі, позбавлення спеціальних прав, залу-
чення до обов’язкових робіт, спеціальна конфіскація тощо 
[1, с. 7]. Мова йде про уже відомі законодавству види стяг-
нень, коректування потребує лише їх розмір.

Н. Ф. Кузнєцова, пропонуючи своє визначення про-
ступку, розуміючи під ним «умисне чи необережне ма-
лозначне за своїм характером і ступенем суспільної небез-
пеки діяння», виділяє наступні види покарань, що можуть 
застосовуватися до осіб, що їх вчинили: «максимальне 
позбавлення волі на строк до одного року або інше, більш 
м’яке покарання, або в санкції повинна бути передбачена 
альтернативна форма відповідальності: кримінальне по-
карання чи заходи суспільного впливу» [4, с. 115-119].

У свою чергу Фріс П.Л. і Медицький І.Б. вважають, що 
«кримінальні проступки не можуть каратись суворіше, ніж 
позбавленням волі на строк до трьох років. Вони не повин-
ні тягнути за собою судимість» [8, с. 171]. Така розбіжність 
у визначенні міри покарання за вчинення кримінального 
проступку, ще раз, наголошує на потребі законодавчого 
врегулювання інституту кримінальних проступків.

Викладене вище дає змогу вести мову про доцільність 
передбачення в українському законодавстві кількох видів 
протиправних діянь: 1) адміністративних проступків; 2) 
кримінальних проступків; 3) злочинів.

Розмежування таких протиправних діянь доцільно 
здійснювати на основі таких критеріїв, як ступінь зав-
даної ними шкоди суспільним відносинам, вид об’єкту 
правопорушення, суб’єкт юрисдикції, тяжкість та вид 
стягнень, що передбачаються за їх скоєння, суб’єкт пра-
вопорушення.

За ступенем шкідливості варто виділити правопору-
шення з високим, значним та невисоким рівнем суспіль-
ної шкоди.

Правопорушення з високим рівнем суспільної шкоди 
(суспільне небезпечні), незалежно які правовідносини 
вони порушують, в українському праві при наявності дея-
ких інших ознак вважаються злочином.

Відмежування проступку (як кримінального, так і 
адміністративного) від злочину, хоч і представляє собою 
проблему, але законодавець знаходить можливості її ви-
рішення. Цього не можна поки що сказати про відмежу-
вання кримінального проступку, склад якого взагалі ще не 
визначений кримінальним законодавством від адміністра-
тивного. Тому при розмежуванні цих двох видів правопо-
рушення варто використовувати разом з критерієм «сту-
пінь заподіяної шкоди» інші критерії.

Значним рівнем суспільної шкоди доцільно характери-
зувати кримінальний проступок. Правопорушення з неви-
соким рівнем суспільної шкода можна розглядати однією 
із ознак адміністративного проступку.

Розмежування кримінального проступку від адміні-
стративного доцільно провести також за об’єктом (відно-
синами, які охороняються тією чи іншою галуззю права) 
та за суб’єктом юрисдикції.

До адміністративних проступків слід віднести лише ті 
з них, які посягають на встановлений порядок управління 
в широкому значенні цього терміну. Це означає, що ними 
можуть вважатися проступки, які посягають на порядок 
управління у сфері громадської безпеки, охорони приро-
ди, якості продукції метрології та стандартизації, тран-
спорту, загального військового обов’язку тощо.

Проступки доцільно розділити на кримінальні та 
адміністративні в залежності від суб’єкту юрисдикції. 
Суб’єктами адміністративної юрисдикції є органи вико-
навчої влади, що уповноважені розглядати справи про ад-
міністративні правопорушення, а справи про кримінальні 
проступки розглядатимуть суди загальної юрисдикції, які 
спеціалізуються на кримінальних справах.

Ще одним важливим критерієм розмежування адмі-
ністративного та кримінального проступку є тяжкість та 
вид стягнення. Такі стягнення, як виправні роботи, кон-
фіскація майна, арешт слід передбачати лише для кримі-
нальних проступків.

За суб’єктом правопорушення кримінальні й адміні-
стративні проступки також можуть бути розмежовані. Ад-
міністративну відповідальність мають нести як фізичні, 
так і юридичні особи, відповідальність за кримінальний 
проступок – лише фізичні особи (громадяни, посадові 
особи і т. ін.).

Нарешті, юридичні склади кримінальних проступків і 
злочинів доцільно передбачити в єдиному кодифіковано-
му акті – Кримінальному кодексі України. В ньому необ-
хідно визначити поняття кримінального проступку, його 
особливості, в окремому розділі варто передбачити статті, 
в яких визначатимуться санкції за кримінальні проступки 
та інше.

Порядок провадження у справах про скоєння криміналь-
ного проступку мусить бути передбачений окремим розді-
лом в Кримінальному процесуальному кодексі України.

Необхідно зазначити, що в запровадження в правову 
систему України інституту кримінального проступку є 
опоненти. Вони зауважують, що ця ідея суперечить ціло-
му ряду положень Конституції України (наприклад, стат-
тям 29, 30, 31, 34, 39, 60, 62, 92 тощо). Там йдеться лише 
про поняття «злочину» і немає місця «кримінальному 
проступку». 

Інші зауваження можуть бути пов’язані з можливою 
«криміналізацією» суспільства внаслідок перетворення 
окремих нинішніх адміністративних правопорушень у 
кримінальні проступки. Подібне перетворення буде «кри-
міналізацією» лише за формою чи назвою, але не за зміс-
том. Адже відповідальність за кримінальні проступки не 
спричинить за собою позбавлення волі. Засудження особи 
за вчинення кримінального проступку також не матиме 
наслідком її судимість та не впливатиме на реалізацію в 
майбутньому цією особою своїх прав (на проходження 
державної служби тощо). З іншого боку, обвинувачена у 
вчиненні кримінального проступку особа отримає всі про-
цедурні права і гарантії кримінального процесу і до неї не 
можливо буде застосувати запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою. З цієї метою положення проекту Кримі-
нального процесуального кодексу, який розробляється ро-
бочою групою Національної комісії, передбачають окремі 
процедури розслідування та судового розгляду справ про 
кримінальні проступки.
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У цьому аспекті важливим і дискусійним є питання 
про місце кримінальних проступків у системі норматив-
но-правових актів. У більшості європейських країн різно-
види кримінально-караних діянь розміщуються в єдиному 
кодифікованому акті – кримінальному кодексі. Але є та-
кож приклади розміщення проступків в інших системати-
зованих актах: Польща – Кодекс про проступки від 1971 
року (Kodeks wykroczen), Німеччина – Закон про пору-
шення громадського порядку від 1968 року (Gesetz uber 
Ordnungswidrigkeiten).

В сучасних українських умовах як розміщення кри-
мінальних проступків в Кримінальному кодексі, так і їх 
врегулювання в окремому законодавчому акті (Законі про 
кримінальні проступки) має свої переваги та недоліки 
правотворчого, правозастосовчого та соціально-психоло-
гічного значення.

Свого часу Європейський суд з прав людини у своїх рі-
шеннях зазначив, що діяння, за яке передбачено такий вид 
покарання, як арешт, незалежно від того, до якого виду по-
рушень воно належить за національним законодавством, 
за своїм характером є кримінальним. Саме тому адміні-
стративні правопорушення, за вчинення яких передбачено 
такий вид стягнення, як адміністративний арешт, пропо-
нувалося трансформувати у кримінальні проступки. Тоб-
то фактично проблема кримінальних проступків полягала 
та полягає натепер у наявності адміністративних право-
порушень, що мають судову юрисдикцію, та такого виду 
адміністративного стягнення, як адміністративний арешт.

Окремо слід підкреслити й те, що на сьогодні до Вер-
ховної Ради України поданий ще й проект Закону України 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо запровадження інституту кримінальних проступків» 
від 28 лютого 2012 року № 10126 [6]. Але, як і законопро-
ект, що розглядається, він також не передбачає визнання 
кримінальними проступками адміністративних правопо-
рушень, що мають натепер судову юрисдикцію. Отже, за-
конодавець взагалі відійшов від питання запровадження 
кримінальних проступків як напряму задоволення вимог 
Європейського суду з прав людини.

Перший напрям впровадження інституту криміналь-
них проступків зводиться до виключення з системи юри-
дичної відповідальності адміністративної відповідально-
сті за дію чи бездіяльність, яка посягає на громадський 
порядок, власність, права і свободи громадян, встановле-
ний порядок управління та запровадження таких посягань 
як кримінальних проступків в законі про кримінальну 
відповідальність. Але такий шлях є заздалегідь неприй-
нятним через ще більшу криміналізацію як наведеного 
закону, так і суспільства в цілому. І на цю обставину нео-
дноразово вказував П. Л. Фріс [9].

Другий напрям впровадження кримінальних про-
ступків може полягати у створенні окремого самостійно-
го виду юридичної відповідальності, підставою якого є 
саме вчинення посягання, що визнано кримінальним про-
ступком. За таких умов зазначені проступки та відповідне 
законодавство, що передбачатиме відповідальність за їх 
вчинення (кодекс або закон), займатимуть проміжне міс-
це між адміністративним правопорушенням та злочином, 
Кримінальним кодексом України [2] та КУпАП, відповід-
но. Але такий напрям розвитку системи законодавства 
України неминуче призведе до необхідності подальшого 

поділу адміністративного та кримінального законодавства 
відповідно до шкідливості або суспільної небезпечності 
посягань та появи кодексів України про майже злочини; 
трохи, трохи не злочини; чисто злочини та злочини у на-
турі. Досвід аналогічних змін цивільного законодавства 
України та виокремлення з його царини цілої низки пра-
вовідносин, що натепер регламентуються самостійними 
спеціальними законами або кодексами, засвідчує вкрай 
помилковий характер такого напряму розвитку законодав-
ства про публічно-правову відповідальність.

Третій найбільш виправданий та обґрунтований шлях 
запровадження інституту кримінальних проступків поля-
гає у збереженні існуючої натепер системи як юридичної 
відповідальності в цілому, так і публічно-правової відпо-
відальності, зокрема. Реалізація такого підходу поляга-
тиме в прийнятті у новій редакції чинного КК України із 
дотриманням принципів необхідної декриміналізації всієї 
системи посягань, передбачених Особливою частиною 
(аж до визнання окремої поведінки правомірною), а також 
прийняття Адміністративного кодексу України, що перед-
бачатиме класифікацію відповідних деліктів залежно від 
рівня та ступеня їх шкідливості (порушення, проступки, 
провини тощо). А щодо такого виду адміністративного 
стягнення як адміністративний арешт, то він, на нашу 
думку, втратив свою ефективність ще за радянських часів, 
а, з урахуванням сучасних економічних відносин, натепер 
є пережитком минулого соціалістичного права.

Останній із зазначених напрямів розвитку системи за-
конодавства України є найбільш прийнятним як з науко-
вої, так і з практичної точок зору, але все одно являтиме 
собою порушення умов побудови системи юридичної від-
повідальності. Фактично матиме місце визначення певно-
го рівня суспільної небезпечності або шкідливості діяння 
починаючи з найбільш високого (найбільш суспільно не-
безпечного, що характеризує злочин) до найменш значно-
го (наприклад, непристойна або недобра поведінка). В той 
же час починати побудову такої класифікації необхідно 
саме з визначення категорій, що таке є недобре чи погано 
як моральної, духовної категорії. Тобто в сучасному укра-
їнському суспільстві необхідно визначитися з елементар-
ними моральними нормами і лише після цього перегля-
дати систему (класифікацію) протиправної поведінки 
залежно від тяжкості порушення.

Незважаючи на зазначені труднощі теоретико-право-
вого, правозастосовчого та соціального характеру, впевне-
ні, що запровадження інституту кримінальних проступків 
в українську дійсність має стати важливим кроком на 
шляху до побудови європейської системи кримінальної 
юстиції.

Висновки. Запровадження інституту кримінального 
проступку хоча і здатне зблизити національне законо-
давство про кримінальну відповідальність із законодав-
ством країн Європейського Союзу, проте потребує свого 
подальшого доопрацювання на концептуальному рівні з 
урахуванням сучасних досягнень науки кримінального, 
кримінально-процесуального та адміністративного права, 
а також тенденцій гуманізації законодавства України про 
кримінальну відповідальність. Це рішення не повинно 
бути поспішним. Спочатку треба прийняти на високому 
офіційному рівні Концепцію запровадження інституту 
кримінального проступку в систему українського законо-
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давства (наприклад, на рівні Указу Президента України чи 
Постанови Верховної Ради України). При цьому такий до-
кумент повинен чітко визначати форму виразу закону про 
кримінальні проступки – чи то складова Кримінального 
кодексу України, чи то окремий нормативно-правовий акт, 
а також те, чи повинен останній мати комплексний харак-
тер, чи він міститиме лише норми матеріального права. 
Після цього, на нашу думку, можна переходити до прак-
тичного запровадження інституту кримінального про-
ступку у систему законодавства України.
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Мудрак Р. М. Институт уголовных проступков 
в контексте интеграции национального законода-
тельства к европейским стандартам

Aннотация. Обобщены представленные в научной 
литературе подходы к решению вопросов уголовного 
проступка. Выяснено, что большинство специалистов 
в области уголовного права склоняются к разработке и 
принятию Кодекса Украины об уголовных проступках 
как отдельного законодательного акта.

Сделан вывод о целесообразности предусмотрения 
в украинском законодательстве нескольких видов про-
тивоправных деяний: административных проступков; 
уголовных проступков; преступлений.

Ключевые слова: административный проступок, уго-
ловный проступок, преступление, законодательный акт.

Mudrak R. The institute of criminal offenses in the 
context of the integration of national legislation with the 
European standards

Summary. There were summarized approaches, which 
are submitted in the scientific literature, to address issues of 
criminal misconduct. It was found that most experts in the 
field of criminal law tend to the development and adoption 
of the Code of Ukraine concerning criminal offenses as a 
separate statute.

It is concluded about the feasibility of predicting in 
the Ukrainian legislation of several types of illegal acts: 
administrative offenses, criminal offenses, crimes.

Key words: administrative offense, criminal offense, 
crime, statute.
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Національної академії прокуратури України

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ 
ГРОМАДЯНАМ ЗДІЙСНЕННЮ ВИБОРЧОГО ПРАВА 

АБО ПРАВА БРАТИ УЧАСТЬ У РЕФЕРЕНДУМІ В УКРАЇНІ 
ТА ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ-УЧАСНИЦЯХ СПІВДРУЖНОСТІ 

НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ 
АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

ТА БІЛОРУСІЇ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню в порів-

няльно-правовому аспекті особливостей кримінальної 
відповідальність за перешкоджання громадянам здійс-
ненню виборчого права або права брати участь у рефе-
рендумі в Україні та Російській Федерації, Білорусії.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, пе-
решкоджання здійсненню виборчих прав, перешкод-
жання здійсненню референдних прав, підкуп, обман, 
примушування, спонукання.

Постановка проблеми. Встановлені Конституцією 
України, а також виборчим та референдним законодав-
ством відповідні політичні права (виборчі, референдні) 
засвідчують демократичний, правовий вектор розвитку 
нашої держави. Визначеність в національному законодав-
стві безпосередніх форм демократії, їх проголошення на 
рівні Основного Закону, безсумнівно, є ознакою демокра-
тичності суспільно-політичного поступу. Проте, як відо-
мо, однієї лишень декларації будь-яких прав громадян, у 
тому числі й виборчих та референдних, недостатньо. Над-
звичайно важливим в контексті зазначеного є механізм 
реалізації вказаних прав, гарантії їх належного забезпе-
чення, ефективні способи унеможливлення їх порушення.

Однією із таких гарантій є кримінально-правова охо-
рона суспільних відносин, які виникають при реалізації 
громадянами згаданих форм безпосередньої демократії, 
зокрема, при здійсненні виборчих та референдних прав.

Кримінальна відповідальність саме за перешкоджання 
громадянам здійсненню виборчого права або права бра-
ти участь у референдумі в Україні передбачена в ст. 157 
Кримінального кодексу України (далі КК України). Якщо 
уважно проаналізувати зміст цієї статті, то можна поміти-
ти певні недоліки, які стосуються нормативного визначен-
ня об’єктивних ознак складу злочину, що встановлений 
ст. 157 КК України. Одним із дієвих способів усунення 
такого роду недоліків, як відомо, є можливість імплемен-
тації в національне кримінальне законодавство положень 
кримінально-правової регламентації аналогічних складів 
злочинів, тобто використання відповідного позитивного 
зарубіжного досвіду.

Слід зазначити, що схожі (звичайно, про схожість в та-
кому разі сказано умовно) зі ст. 157 КК України за своїми 
об’єктивними та суб’єктивними ознаками склади злочинів 

містяться також у кримінальному законодавстві (йдеться 
про кодифіковані акти) зарубіжних країн, зокрема таких, 
як Російська Федерація (ст. 141) та Білорусія. Вибір для 
порівняльного дослідження відповідних положень кри-
мінального законодавства вищевказаних сусідніх з Украї-
ною держав, що входять до складу СНД, можна пояснити 
такими обставинами: 1) зміни суспільно-політичного ха-
рактеру, які відбулися у цих державах після падіння режи-
му тоталітарного соціалізму, за своїми ознаками є досить 
схожими з відповідними змінами, які відбуваються також 
в Україні; 2) правова система України та, відповідно, пра-
вові системи таких країн-членів СНД, як Росії та Білору-
сії станом на сьогодні знаходяться, приблизно, на одному 
рівні суспільного розвитку; 3) правові системи обраних 
для дослідження держав входять до романо-германської 
правової сім’ї, у зв’язку із чим особливості кримінальної 
відповідальності за порушення виборчих і референдних 
прав громадян (звичайно, в межах статті 157 КК України) 
у кожній з них піддаються порівняльно-правовому дослі-
дженню та відповідають існуючим вимогам, що ставлять-
ся за таких умов до порівняльно-правового методу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної 
теми. Деякі із вчених-юристів, досліджуючи питання 
кримінальної відповідальності за порушення виборчих, 
референдних прав, у своїх працях також зверталися й до 
вивчення порівняльно-правого аспекту цього питання. 
Серед них на особливу увагу заслуговують дисертаційні 
дослідження Л. П. Медіної [1] та С. В. Красноголовця [2]. 
Та вказані вчені акцентують увагу, в основному, на кримі-
нальному законодавстві окремих європейських країн.

Так, Л. П. Медіна піддає ґрунтовному аналізу кримі-
нальне законодавство, яким охороняються виборчі права 
таких країн, як Швеція, Швейцарія, Іспанія, Греція, Фе-
деративна Республіка Німеччина (ФРН). Автор також 
звертає увагу на відповідне кримінальне законодавство 
Республіки Білорусь, Російської Федерації (РФ). У свою 
чергу, С.В. Красноголовець здійснив порівняльно-право-
вий аналіз кримінальної відповідальності за порушення 
виборчих та референдних прав громадян в Україні та дер-
жавах Центральної Європи – Польщі, Словаччини, Угор-
щини та Чехії.

Що ж стосується зіставлення та порівняння складу 
злочину, передбаченого безпосередньо ст. 157 КК Укра-
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їни, зі схожими кримінально-правовими нормами, що 
знаходять своє вираження у відповідних положеннях 
зарубіжного кримінального законодавства й виражають 
аналогічний склад злочину, зокрема державами-членами 
Співдружності Незалежних Держав (далі СНД), слід за-
уважити, що такого роду дослідження проводиться впер-
ше. Та не втрачає своєї актуальності згадане вище відпо-
відне кримінальне законодавство таких держав, як РФ та 
Білорусія, адже Л. П. Медіна проаналізувала його станом 
на 2004 рік. Зрозуміло, що на сьогодні вказані положення 
зазнали чимало істотних змін, про які потрібно сказати.

Мета статті. Таким чином, з’ясувати всебічно та пов-
но питання кримінальної відповідальності, яка настає у 
випадку вчинення особою злочину, передбаченого стат-
тею 157 КК України, можливо лише за умови аналізу ана-
логічних норм зарубіжного кримінального законодавства, 
в яких також передбачається відповідальність за вчинення 
злочину, об’єктом посягання якого є суспільні відносини, 
що виникають під час здійснення громадянами своїх ви-
борчих та референдних прав, під час діяльності суб’єктів 
виборчого, референдного процесів, з метою їх подальшо-
го зіставлення та порівняння із відповідними вітчизняни-
ми кримінально-правовими нормами, встановлення мож-
ливості імплементації позитивного зарубіжного досвіду у 
згадані вище положення (ст. 157 КК України) національ-
ного кримінального законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відміти-
мо, що під порівняльно-правовим методом дослідження 
слід розуміти метод вивчення правових систем різних 
держав шляхом зіставлення однойменних правових норм, 
інститутів, принципів тощо та практики їх застосування 
[3, с. 666].

Як справедливо свого часу відмітив М. М. Ковалев-
ський, правильне застосування порівняльно-правового 
методу можливе тільки в тому разі, якщо він відповідає 
таким умовам: по-перше, порівняння не повинно обмежу-
ватися народами однієї раси або народами, які говорять 
однією мовою чи мають одну і ту ж релігію; по-друге, по-
рівнювати можна тільки ті законодавства, правові систе-
ми, що знаходяться на одному рівні суспільного розвитку 
[4, с. 20].

Однією із статей Кримінального Кодексу Російської 
Федерації (далі КК РФ), яка охороняє перелічені вище 
політичні права, є стаття 141. Варто зазначити, що за сво-
їм змістом вказана стаття дуже схожа зі статтею 157 КК 
України. Називається ж ст. 141 КК РФ так: «Перешкод-
жання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих 
комісій» [5].

Відповідно до ч. 1 ст. 141 КК РФ кримінальна відпо-
відальність наступає за перешкоджання вільному здійс-
ненню громадянином своїх виборчих прав або права на 
участь у референдумі, порушення таємниці голосування, 
а також перешкоджання роботі виборчих комісій, комісій 
референдуму або діяльності члена виборчої комісії, ко-
місії референдуму, пов’язаної із виконанням ними своїх 
обов’язків.

Виходячи з аналізу ст. 141 КК РФ, очевидною є не-
відповідність її назви самому змісту цієї статті. Адже, як 
бачимо, у ч. 1 ст. 141 КК РФ безпосереднім об’єктом пося-
гання є не тільки виборчі права громадян РФ, але і право 
на участь у референдумі. При цьому, в назві вказаної стат-

ті КК РФ зазначено лише про перешкоджання здійсненню 
виборчих прав. Більше того, сам же КК РФ розмежовує ці 
поняття – «виборче право» (п. 28 ст. 2 КК РФ) та «право 
на участь в референдумі» (п. 51 ст. 2 КК РФ). Зрозуміло, 
що відносячись до однієї групи конституційних прав, по-
літичних прав, виборче право і право на участь у референ-
думі ні в якому разі не слід ототожнювати.

У цьому відношенні назву ст. 157 КК України потрібно 
вважати досконалішою порівняно зі ст. 141 КК РФ, яка 
закріплює схожий із першою склад злочину. Адже, в КК 
України, зокрема у досліджуваній нами статті, безпосе-
реднім об’єктом посягання також є суспільні відносини, 
які складуються в процесі реалізації громадянами вибор-
чих прав, а також права референдного. І ця обставина чіт-
ко відображена у назві ст. 157 КК України.

Водночас, цікавим є той факт, що уже відносно наз-
ви родового об’єкта посягання даних складів злочинів, то 
має місце зворотна ситуація. Тобто кримінальне законо-
давство РФ слід вважати в даному аспекті досконалішим. 
Аргументаційною основою правильності цієї тези є на-
ступний факт: назва Розділу V «Злочини проти виборчих, 
трудових та інших особистих прав і свобод людини і гро-
мадянина» КК України, з огляду на вищевказане, не від-
повідає його внутрішній структурі, оскільки його назва не 
охоплює усі ті конституційні права, які перебувають під 
його охороною (наприклад, згадане нами референдне пра-
во). Коли в КК РФ стаття 141 включена до Глави 19, яка 
називається «Злочини проти конституційних прав і свобод 
людини і громадянина». Цілком зрозуміло, що нею охо-
плюються як охорона виборчих права громадян РФ, так і 
охорона їх права на участь в референдумі. Очевидно, що 
вказаний приклад кримінального законодавства РФ стано-
вить для національного кримінального законодавства не 
лише теоретичну, але і практичну цінність, оскільки його 
можна застосувати в питанні удосконалення назви Роз-
ділу V КК України, тим самим коректніше, правильніше 
визначити родовий об’єкт складу злочину, передбаченого 
ст. 157 КК України.

Відмітимо, що Кримінальний кодекс Республіки Бі-
лорусь [6], прийнятий Палатою представників 2 червня 
1999 та схвалений Радою Республіки 24 червня 1999 року, 
у главі 23 «Злочини проти конституційних прав і свобод 
людини і громадянина» передбачає відповідальність за 
порушення виборчих та референдних прав громадян Рес-
публіки Білорусь. При цьому на особливу увагу заслуго-
вує стаття 191 вказаного Кодексу, яка за своїм змістом схо-
жа зі ст. 157 КК України, тобто між вказаними статтями 
найкраще проглядається аналогія.

Так, ч. 1 ст. 191 КК Республіки Білорусь передбачає 
кримінальну відповідальність за перешкоджання здійс-
ненню громадянином Республіки Білорусь права віль-
но обирати і бути обраним, брати участь у референдумі, 
голосуванні про відкликання народного депутата, вести 
передвиборчу агітацію, агітацію по референдуму або від-
кликанню депутата, або перешкоджання вільній реалізації 
громадянами Республіки Білорусь права законодавчої іні-
ціативи, проведенню агітації за або проти пропозиції про 
внесення проекту закону в Палату представників Націо-
нальних зборів Республіки Білорусь, або перешкоджання 
роботі Центральної комісії Республіки Білорусь з виборів 
і проведення республіканських референдумів, виборчих 
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комісій, комісій з референдуму або комісій з проведення 
голосування про відкликання депутата, вчинене із засто-
суванням насильства, погрози, обману, підкупу чи іншим 
способом.

Виходячи з такого змісту ч. 1 ст. 191 КК Республіки 
Білорусь, в порівняльно-правовому аспекті потрібно звер-
нути увагу на таку важливу обставину, як спосіб вчинення 
злочину. Адже саме в цьому аспекті проявляється суттєва 
відмінність між ст. 157 КК України та ст. 191 КК Респу-
бліки Білорусь.

Перш за все слід зазначити, що спосіб вчинення зло-
чину відіграє важливе значення для характеристики зло-
чинної дії. Він являє собою «певний порядок, метод, по-
слідовність рухів і прийомів, які застосовуються особою в 
процесі здійснення суспільно-небезпечного посягання на 
охоронювані кримінальним законом суспільні відносини 
з вибірковим використанням засобів вчинення злочину» 
[7, с. 44]. Найчастіше зустрічаються такі способи вчи-
нення злочину: фізичне насильство, психічне насильство 
(погроза насильством) , обман, зловживання довірою, 
жорстокий чи особливо жорстокий спосіб, загальнонебез-
печний спосіб та ін. Усі вони значною мірою визначають 
форму і зміст даної дії, її інтенсивність та шкідливість. 
Деякі злочини, як відомо, можуть бути вчинені тільки у 
певний спосіб. У такому разі спосіб вказується в законі як 
конститутивна ознака складу злочину [8, с. 117] (що має 
місце в нашому випадку, виходячи із аналізу ст. 157 КК 
України).

Так, на підставі аналізу ч. 1 ст. 157 КК України, можна 
зробити висновок, що способами вчинення цього злочину, 
зокрема способами перешкоджання реалізації громадяна-
ми України виборчих та референдних прав, що становлять 
об’єкт кримінально-правової охорони, можуть бути під-
куп, обман або примушування.

Перелік способів вчинення злочинів, передбачених ст. 
157 КК України є значно ширшим. Оскільки, виходячи 
із аналізу ч. 2, 3 та 4 вказаної статті, до таких способів 
слід також віднести: застосування насильства, знищення 
чи пошкодження майна, погроза застосування насиль-
ства або знищення чи пошкодження майна, попередня 
змова групи осіб, використання службового становища, 
незаконна вимога чи вказівка. В такому разі всі переліче-
ні способи вчинення злочину, передбаченого ст. 157 КК 
України, є уже ознаками відповідного кваліфікованого 
виду даного складу злочину. Тим самим вони відобража-
ють підвищену ступінь його суспільної небезпеки і, як 
наслідок, більш суворіші санкції (вид і міру покарання) у 
разі вчинення цього злочину шляхом використання пере-
лічених способів.

Якщо порівнювати ст. 191 КК РБ та ст. 157 КК України 
за можливими способами вчинення передбачених ними 
складів злочинів, зокрема нормативним закріпленням 
цих способів, то видається, що вказані положення наці-
онального кримінального законодавства, об’єктивізовані 
у ст. 157 КК України, будучи більш диференційованими, 
конкретизованими в структурних елементах (частинах) 
даної статті КК України, слід вважати досконалішими. 
Така деталізація об’єктивної сторони складу злочину 
(способів його вчинення) дозволяє краще відобразити та 
зрозуміти його кримінально-правову характеристику, сту-
пінь суспільної небезпеки та, відповідно, співрозмірний 

цій суспільні небезпеці, яку несе для суспільства даний 
злочин, вид і міру покарання, які можуть застосовуватися 
до особи, визнаної винною у його вчиненні.

Водночас, не слід забувати, що подекуди надмірна де-
талізація об’єктивних та суб’єктивних ознак передбаче-
них нормами кримінального права складів злочинів може 
створювати певні перешкоди їх безпосереднього засто-
сування, ефективної їх реалізації в практичній площині, 
зокрема при кваліфікації того чи іншого суспільно-небез-
печного діяння. Що мається на увазі: повертаючись до 
змісту ст. 191 КК РБ, зокрема її ч. 1, можна помітити, що 
способи реалізації об’єктивної сторони описаного в ній 
складу злочину не є вичерпними, оскільки перешкоджан-
ня здійсненню громадянином Республіки Білорусь права 
вільно обирати і бути обраним, брати участь у референ-
думі, може бути вчинене із застосуванням насильства, по-
грози, обману, підкупу чи іншим способом. Також в ч. 2 
ст. 191 КК Республіки Білорусь передбачена кримінальна 
відповідальність за кваліфікований склад злочину, і в яко-
сті кваліфікуючих ознак законодавець називає вчинення 
вказаних діянь групою осіб за попередньою змовою або 
вчинення їх посадовою особою з використанням службо-
вих повноважень.

Перешкоджання вільному здійсненню громадянином 
свого виборчого права або права брати участь у референ-
думі, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта вибор-
чого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з 
референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної 
групи референдуму, члена комісії з референдуму або офі-
ційного спостерігача при виконанні ними своїх повно-
важень (ч. 1 ст. 157 КК України) може бути поєднано не 
тільки з підкупом, обманом або примушуванням. Дума-
ється, об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого 
в ч. 1 ст. 157 КК України, також можу бути реалізована й 
у інший спосіб, який не передбачений ані цією частиною, 
ані ст. 157 КК України взагалі. Наприклад, взяти хоча б 
спонукання як спосіб вчинення злочину (під спонуканням 
в кримінальному праві слід розуміти будь-які умисні дії 
(умовляння, пропозиції, поради, переконування, заохочу-
вання, шантаж тощо), спрямовані на збудження у особи 
бажання вчинити ті чи інші суспільно-небезпечні діяння) 
[9, с. 679]. Таким чином, з огляду на вищезазначене, вба-
чається доцільність у відповідній редакції ч. 1 ст. 157 КК 
України.

Висновки. Виборче та референдне законодавство 
України, виборче, референдне законодавство РФ, Білору-
сії, як і правові системи в цілому цих країн, досить схожі. 
Це обумовлює певні схожі риси вказаних країн в області 
кримінально-правової охорони суспільних відносин, які 
виникають при здійсненні виборчих та референдних прав 
громадян вказаних держав.

Зарубіжний досвід, зокрема досвід таких країн, як РФ 
та Білорусія, щодо правового регулювання кримінальної 
відповідальності за перешкоджання громадянам прийма-
ти участь у таких формах безпосередньої демократії, як 
вибори та референдум, сприяє кращому розумінню сут-
ності та змісту окремих положень ст. 157 КК України, до-
помагає віднайти її слабкі сторони та запропонувати шля-
хи усунення можливих проблем, які можуть мати місце 
при безпосередньому застосуванні вказаної статті в прак-
тичній площині.



98

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

Література:
1. Медіна Л.П. Кримінально-правова характеристика злочинів 

проти виборчих прав громадян України (ст. ст. 157, 158, 159 КК 
України) :. ди с. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 – «кримінальне право та кримінологія; криміналь-
но-виконавче право» / Л.П. Медіна. – К., 2004. – 226 с.

2. Красноголовець С.В. Кримінальна відповідальність за порушення 
виборчих та референдних прав громадян в Україні та державах 
Центральної Європи (порівняльний аналіз на прикладі Польщі, 
Словаччини, Угорщини, Чехії) : ди с. .. канд. юрид. наук: спец. 
12.00.08 – «кримінальне право та кримінологія; кримінально-ви-
конавче право» / С.В. Красноголовець. – Львів., 2009. –224 с.

3. Шемшученко Ю.С. Порівняльне правознавство / Ю.С. Шемшу-
ченко // Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю.С. Шемшу-
ченко (голова) та ін.]. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» 
імені М.П. Бажана, 1998–2004. – Т. 4: Н–П. – 2002. – 590 с.

4. Ковалевский М.М. Историко-сравнительный метод в юриспру-
денции и приемы изучения истории права. / М.М. Ковалевский // 
М.: Типография Миллера. – 1880. –72 с.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 № 63-
ФЗ) :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ug-
kodeks.ru.

6. Уголовный кодекс Республики Беларусь (от 24.06.1999 № 275-3) : 
[Режим доступу]: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=101163#191.

7. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответ-
ственность /Н.И. Панов // Харьков: Высшая школа. – 1982. –161 с.

8. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / 
[Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. 
В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : 
Право, 2010. –456 с.

9. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : 
у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В. І. Борисова, В.І. 
Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. Т. 2 : Особлива 
частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – с. 1040.

Ясь А. А. Уголовная ответственность за препят-
ствование гражданам осуществлению избиратель-
ного права или права участвовать в референдуме 
в Украине и отдельных государствах-участниках 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию в 
сравнительно-правовом аспекте особенностей уголов-
ной ответственности за препятствование гражданам 
осуществлению избирательного права или права уча-
ствовать в референдуме в Украине и Российской Феде-
рации, Белоруссии.
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Yas A. Criminal liability for obstructing the 
implementation of the citizens voting rights or the 
right to participate in the referendum in Ukraine and 
the individual member states of the Commonwealth of 
Independent States: comparative–legal analysis on the 
example of the Russian Federation and Belarus

Summary. The article is devoted to the comparative – 
legal aspect features of criminal liability for obstructing the 
implementation of the citizens of voting rights or the right 
to participate in the referendum in Ukraine and the Russian 
Federation and Belarus.
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Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

НА ЕТАПІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Анотація. Розглянуто основні етапи формування 

кримінального процесуального законодавства України 
на підставі друкованих джерел, їх роль в становленні 
сучасного законодавства та деякі аспекти нового кримі-
нального процесуального закону.

Ключові слова: кримінальний процес, права люди-
ни, досудовий етап, кримінальне провадження, розслі-
дування.

Вступ. Досліджуючи сучасний стан законодавства 
України в галузі дотримання прав людини, потрібно звер-
нутися до минулого та проаналізувати шлях, який було 
подолано для досягнення існуючих результатів.

Мета статті – дослідити етапи формування кримі-
нально-процесуального законодавства України у контек-
сті дотримання прав людини.

Виклад основного матеріалу. Кримінальний процес 
України формувався багато століть та поєднував в собі 
досвід багатьох провідних країн світу.

Формування кримінально-процесуального законодав-
ства України можна умовно поділити на такі етапи: 
законодавство дореволюційної України, законодавство 
радянського періоду 1917-1953 років, етап демократиза-
ції 1953-1996 років, перехідний період 1996-2012 років та 
сучасний етап.

Проте, перш ніж досліджувати вищезазначені етапи, 
слід звернути увагу на те, що формування кримінального 
процесу країн сучасної Європи відбувалося під значним 
впливом римського процесу [1, с. 17].

Класичний римський кримінальний процес розпадав-
ся на досудове провадження у претора та остаточне про-
вадження в суді.

Цей період можна охарактеризувати як основополож-
ний, враховуючи те, що під впливом канонічного інквізи-
ційного процесу розвивається розшукова (інквізиційна) 
форма процесу, встановлюється різниця стадій прова-
дження, з’являється особа, що спостерігає за ходом слід-
ства. Як недоліки цього періоду слід зазначити відсутність 
змагальності розгляду, а також писемність, негласність та 
виключення участі народу.

Кримінальне судочинство України історично пов’яза-
не з російським та радянським кримінальним процесом. 
Кримінально-процесуальне законодавство дореволюцій-
ної України було побудоване на виданих зведеннях 1832, 
1842 та 1857 років. Провадження поділялось на три части-
ни: слідство, суд та виконання рішень. Слідство належало 
поліції та розпадалося на досудове та формальне, почина-
лось при наявності певних підстав, вказаних в законі. В 
цей період кримінальний процес Росії залишався повні-

стю інквізиційним зі всіма його класичними атрибутами: 
таємність, писемність, формалізм, всевладність поліції та 
чиновників, а також повна безправність обвинуваченого. 
Повністю був відсутній механізм захисту від поліцейсько-
го та судового свавілля, а функції обвинувачення та захи-
сту були зосереджені в одних руках.

У 1860 році слідство було відокремлено від поліції, а 
Указом від 3 червня 1860 року у 44 губерніях вводились 
посади судових слідчих. Також було видано Наказ судо-
вим слідчим та Наказ поліції про провадження дізнання 
за злочинами та проступками. Таким чином, з цього мо-
менту формальне слідство перейшло до судових слідчих.

Наступним важливим кроком цього періоду стала су-
дова реформа 20 листопада 1864 року, яка поклала поча-
ток створенню змішаної форми кримінального процесу 
Росії. Статут кримінального судочинства 1864 року був на 
той момент передовим, оскільки в ньому змагальне нача-
ло процесу було розвинене сильніше, ніж у французькому 
КПК 1808 року.

Обвинувачення відокремлювалось від суду, розрізня-
лись декілька послідовних стадій, починаючи з початку 
кримінального переслідування до винесення вироку.

Реформа передбачала значне поширення прав обвину-
ваченого, потерпілого та їх представників, а також створен-
ня адвокатури. Встановлено гласність, безпосередність та 
змагальність в судовому розгляді, скасовано систему фор-
мальних доказів та ін. Проте пореформене слідство ігно-
рувало права сторін та саме поняття сторін.

Наступним етапом розвитку кримінального процесу 
України стало законодавство радянського періоду 1917-
1953 років, яке успадкувало здебільшого дореволюційний 
підхід в системі досудового розслідування.

Декрет № 1 про суд не визначав новий порядок прова-
дження за кримінальними справами, допускав збережен-
ня старих, дореволюційних процесуальних форм, вста-
новлених Статутом кримінального судочинства 1864 року.

4 січня 1918 року Народним Секретаріатом України 
була прийнята постанова «Про введення народного суду», 
на підставі якого скасовувались інститути прокурорського 
нагляду, судових слідчих, судових приставів, присяжних 
та приватної адвокатури. Провадження досудового слід-
ства покладалось на постійних народних суддів одноос-
ібно. Обвинувачення та захист допускалися як на досудо-
вому слідстві, так і в суді, що розглядав справу у складі 
одного постійного судді та чотирьох народних засідателів. 
Рішення в суді приймалося колегіально простою більші-
стю голосів.

Існуюча система приводила до грубого порушення 
прав та свобод громадян, оскільки суддя поєднував функ-
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ції розслідування, обвинувачення та вирішення справи.
23 січня 1918 року Центральний секретаріат з судових 

справ України затвердив «Положення про революційні 
трибунали», яке встановлювало нову організацію розслі-
дування злочинів. При кожному революційному трибуна-
лі затверджувалась слідча комісія у складі шести осіб, яка 
проводила дізнання та досудове слідство за усіма справа-
ми, що надходили до органу. Контроль за їх діяльністю 
здійснював революційний трибунал, вирішуючи питання 
про закриття справ та зміни запобіжних заходів.

Досудове слідство мало яскраво виражені риси розшу-
кового та повинно було закінчуватись впродовж одного 
місяця, після чого матеріали пред’являлись обвинуваче-
ному. Питання щодо допуску захисту залежало від три-
буналу.

В цьому законодавчому акті знайшов своє початкове 
вираження важливий процесуальний принцип публічно-
сті. У ст. 14 зазначалось, що ініціатива порушення кримі-
нального переслідування належить громадському обвину-
вачеві революційного трибуналу та виконавчому комітету 
Ради робочих, солдатських та селянських депутатів.

На думку Ю. О. Гришина, зазначеними вище актами 
були закладені важливі основи нового кримінального 
судочинства в Україні. 3 грудня 1918 року Тимчасовим 
робочо-селянським урядом України була прийнята по-
станова «Про організацію Всеукраїнської надзвичайної 
комісії», 11 грудня 1918 року – декрет «Про введення до 
Української Радянської Армії особливих військових три-
буналів» [2, c. 17].

В ст. 15 Положення про особливі військові трибуна-
ли було вперше викладено систему принципів нового 
кримінального судочинства (доцільність, неупередже-
ність, безпосередність, рівноправність сторін, гласність, 
усність), що могло свідчити про спрямованість законодав-
ця на демократичний шлях.

Проте на кримінальний процес цього періоду дуже 
сильно вплинула громадянська війна та військово-полі-
тична ситуація, які зумовили розширення прав трибуналів 
в частині спрощення судочинства та посилення каральних 
санкцій, що надали системі досудового розслідування ви-
ключно розшукового характеру, який зумовив серйозні 
обмеження прав та свобод громадян.

Важливою подією цього етапу є прийняття Радою 
Народних Комісарів УРСР 14 лютого 1919 року декрету 
«Про суд» та «Тимчасове положення про народних суддів 
та революційні трибунали», яке визначало систему орга-
нів досудового розслідування, обвинувачення та захисту.

На підставі Інструкції для народних слідчих, виданої 
Народним комісаріатом юстиції УРСР у 1919 році, кри-
мінальна справа могла бути порушена лише за наявності 
законних підстав (ст. 60). За слідчим закріплювалося пра-
во застосовувати заходи процесуального примусу до підо-
зрюваних та обвинувачених, а також право з цього момен-
ту вирішувати питання про допуск захисника до участі у 
справі.

Після переходу до мирного господарювання посили-
лась роль суду та вдосконалювалось демократичне на-
чало його діяльності.

Важливим законодавчим актом цього періоду стало 
«Положення про народний суд Української Радянської Со-
ціалістичної Республіки» від 26 жовтня 1920 року, в якому 

законодавець відмовився від права одноосібного прова-
дження досудового розслідування.

Демократичні начала отримали своє продовження в за-
тверджених Інструкції для народних суддів від 18 червня 
1921 року та циркулярі НКЮ УРСР від 25 жовтня 1921 
року «Про провадження кримінальних справ у нарсудах», 
які встановлювали, що слідчий міг закінчити розслідуван-
ня у формі складання постанови про направлення справи 
до суду для вирішення питання про притягнення обвину-
вачуваного до відповідальності або про її закриття.

Вперше чітко були визначені суб’єкти процесуаль-
ної діяльності, що беруть участь у досудовому розсліду-
ванні, їх права та обов’язки.

Після закінчення громадянської війни виникло питан-
ня реформування судової системи, яке відбулось у 1922 
році. Його наслідком стало скасування надзвичайних ко-
місій, створення української прокуратури та адвокатури, 
прийняття Кримінально-процесуального кодексу України, 
який передбачав проведення досудового розслідування у 
формі дізнання та досудового слідства.

Розшукова форма досудового провадження на Україні 
остаточно склалася в КПК 1922 року та підсилилась нове-
лами КПК редакції 1927 року.

Згідно з КПК 1927 року віддання до суду втратило 
статус самостійної стадії кримінального процесу та було 
поєднане із закінченням досудового розслідування, що 
негативно вплинуло на розвиток змагальних засад. Лише 
47-й Пленум Верховного Суду СРСР роз’ясненням від 7 
червня 1934 року встановив обов’язковість проходження 
спрямованих до суду справ через розпорядчі засідання.

В цей же період, який характеризується культом осо-
бистості Сталіна, тезис про посилення класової бороть-
би в соціалістичному суспільстві було реалізовано через 
введення позасудових розглядів справ із застосуванням 
вищої міри покарання, скорочених строків слідства (до 10 
діб), порушення прав обвинуваченого, пов’язаних із не-
можливістю підготовки до судового розгляду, виключення 
з процесу сторін обвинувачення та захисту.

Такий розвиток інквізиційних начал кримінально-
го судочинства призвів до зловживання своїми повнова-
женнями з боку слідчих, прокурорів та суддів, а також до 
масового порушення законних прав та інтересів грома-
дян [3, c. 46].

Наступний етап демократизації у період 1953-1996 
років мав непослідовний та половинчастий характер.

На початку цього етапу права обвинувачених значно 
порушувались. Вони позбавлялись права на професій-
ний захист на стадії досудового розслідування, ігнорував-
ся принцип презумпції невинуватості.

Суб’єкти кримінального процесу, які мали свій кримі-
нально-правовий статус (потерпілий, громадський пози-
вач та громадський відповідач, а також їх представники) 
продовжували залишатись в стані безправних учасників 
провадження.

До прийняття у 1960 році Кримінально-процесуально-
го кодексу України розрізнялись дві форми дізнання: 1) 
у справах, за якими попереднє слідство обов’язкове, 2) у 
справах, за якими попереднє слідство не обов’язкове.

28 грудня 1960 року Верховною Радою УРСР було 
прийнято Кримінально-процесуальний кодекс УРСР та 
введено в дію 1 квітня 1961 року. Новий КПК зберігав 
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раніше діючі форми закінчення досудового розслідування 
(закриття кримінальної справи, складання обвинувально-
го висновку), передбачав закінчення досудового слідства 
у формі направлення справи до суду для вирішення пи-
тання про застосування примусових заходів медичного 
характеру (ст. 212 КПК).

Укази Президії Верховної Ради СРСР від 31 серпня 
1970 року та від 3 лютого 1972 року передбачали розши-
рення сфери участі захисника на досудовому слідстві.

Нове законодавство змінило процесуальне становище 
учасників кримінального процесу, що мають особистий 
інтерес у справі (потерпілий, цивільний позивач, цивіль-
ний відповідач), за рахунок надання їм права знайомитись 
з матеріалами закінчених слідчим кримінальних справ (ст. 
217 КПК), знати про закінчення дізнання та про направ-
лення справи з обвинувальним висновком прокурору (ст. 
105 КПК).

Це сприяло посиленню змагальності сторін та збері-
галося до 1993 року, коли Верховна Рада вже незалежної 
України Законом від 30 червня внесла до КПК зміни та 
доповнення, згідно з якими дізнання як форма розсліду-
вання знову набуло риси начального етапу слідства. Воно 
закінчувалось направленням справи через прокурора слід-
чому для подальшого провадження (ст.ст. 104, 109 КПК). 
Також до КПК були внесені новели про допуск захисника 
до участі у справі з моменту пред’явлення обвинувачення, 
а у разі затримання особи, що підозрюється у скоєнні зло-
чину, чи застосування по відношенні до неї запобіжного 
заходу у вигляді взяття під варту – з моменту оголошення 
протоколу про затримання або постанови про застосуван-
ня до неї запобіжного заходу (ст. 44 КПК).

Конституція України цього періоду нормативно закрі-
пила в кримінально-правовому регулювання законність, 
рівність громадян перед законом та судом, справедливість, 
істину, презумпцію невинуватості, недоторканність особи 
(ст.ст. 24, 29-32, 41, 55, 61-63, 68, 129, ін.), піднесла зма-
гальність сторін та підтримку державного обвинувачення 
в суді прокурором в ранг конституційних принципів судо-
чинства (ст. 129), та перейменувала попереднє слідство в 
досудове (ст. 121 та п. 9 розділу XV) [2, c. 29].

Перехідний період 1996-2012 років відзначається тим, 
що кримінально-процесуальне законодавство було суттє-
во удосконалене в ході проведення малої судової реформи 
21 червня та 12 липня 2001 року, відносно перегляду судо-
вих рішень першої інстанції, коли було введено нові види 
оскарження у формі апеляції, касації та повторної касації.

Гарантії прав особистості та суб’єктів, які залучені до 
сфери кримінального судочинства, було покладено в ос-
нову проекту нового Кримінально-процесуального кодек-
су України, що розроблявся впродовж декількох років в 
Україні, зареєстрований в Верховній Раді під № 3456. [4, 
c. 116].

Актуальним питанням цього періоду залишається 
формування нової кримінально-процесуальної форми та 
підготовка проекту нового кримінально-процесуального 
закону, які тісно пов’язані з конституційним реформуван-
ням та реформуванням системи правоохоронних органів і 
судоустрою.

Проміжні результати цієї роботи, на жаль, отримува-
ли негативні оцінки експертів Ради Європи. Так, проект 
КПК від 2 вересня 2004 року не визначав чітких основ 

кримінального процесу, громіздко виписував процесуаль-
ні форми на досудовій стадії, залишав пріоритет таєм-
ності, суттєво знижував гарантії забезпечення прав осо-
би, не забезпечував реалізацію ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод відносно права особи 
на справедливий судовий розгляд, не вирішував комплекс 
проблем щодо перегляду судових рішень, ін. [5].

На думку правозахисника Євгена Захарова, у період 
1994-2004 років мали місце випадки використання право-
охоронних органів в політичних цілях, тортури та жорсто-
кість під час дізнання та досудового слідства. Кількість 
виправдувальних вироків не перевищувала 0,35%, Укра-
їна була одним з рекордсменів з кількості ув’язнених на 
душу населення.

Як позитивний факт цього періоду можна відзначити, 
що у грудні 2000 року смертна кара була визнана такою, 
що суперечить Конституції, та замість неї було введено 
довічне ув’язнення [6].

Продовженням цього періоду стало фактичне погір-
шення прав людини в кримінальному процесі. За даними 
дослідження Української гельсінської організації з захи-
сту прав людини, оприлюдненими в 2007 році, існували 
істотні проблеми із забезпеченням права на справедливий 
суд: 10,4% опитуваних відзначали проблему довгих судо-
вих процедур, 9,7% – відсутність відповідальності суддів, 
9,5% – невідповідний рівень інформування, 9,3% – дорогі 
послуги адвокатів [7].

Правозахисні організації в своїх доповідях відзнача-
ють, що у 2005-2009 роках спостерігаються позитивні 
наміри держави щодо прав людини, проте відповідна дер-
жавна політика була неефективною, безсистемною та ха-
отичною. В 2010-2011 роках ця політика взагалі була від-
сутня: права людини не були пріоритетом для керівництва 
держави, а порушень прав людини та основоположних 
свобод ставало все більше і більше. В 2012 році політика 
держави в цій сфері дещо змінилася, і ситуація з права-
ми людини стала строкатою і мозаїчною. Спостерігали-
ся позитивні, іноді успішні, дії органів влади в окремих 
сферах, спрямовані на здійснення українцями своїх прав, 
проте в багатьох сферах змін на краще або не відбувалося, 
або, навпаки, результати зусиль призвели до ще більших 
порушень [8, c. 7].

Сучасний етап розвитку кримінально-процесуального 
законодавства України розпочався 19 листопада 2012 року 
з набранням чинності Кримінального процесуального ко-
дексу, що стало помітною подією у розбудові правової 
системи України. Цей документ отримав схвальні оцінки 
міжнародних експертів та вважається одним з найкращих 
в Європі, на думку директора директорату з прав людини 
Генерального директорату прав людини та верховенства 
права Ради Європи Х. Джакумопулос. Проте критики 
КПК зазначають, що кодекс не приніс очікуваних резуль-
татів, зокрема збільшення виправдувальних вироків.

Однак можна зробити висновок про гуманність цього 
документу, зважаючи на:

– кількість осіб, що тримаються під вартою в очікуван-
ні вироку (зменшилась на 50%);

– активність застосування запобіжних заходів, не 
пов’язаних із застосуванням тримання під вартою (широ-
ко застосовується домашній арешт – 12% від всіх обраних 
запобіжних заходів);
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– кількість випадків втручання в приватне життя (за-
тримання, обшуки, виклики громадян до правоохоронних 
органів, негласні слідчі дії, ін.);

– строки розслідування та судового розгляду;
– кількість потерпілих, права яких було поновлені в 

результаті кримінального провадження;
– 15% проваджень закінчуються угодою, тобто в умо-

вах, коли всі сторони провадження вважаються задоволе-
ними додержанням своїх інтересів;

– кількість виправдувальних вироків збільшилась в 4 
рази.

Як позитивний фактор можна зазначити відмову від 
процедури повернення справи на додаткове розслідуван-
ня (що зменшило кількість засуджених на 23%), відміну 
процедури «приватного обвинувачення», введення мож-
ливості укладення угод між підозрюваним та потерпілим 
або прокурором.

Суперечливим питанням залишається положення ст. 
45, згідно якої захисником в кримінальному процесі може 
бути тільки адвокат, внесений до Єдиного реєстру адво-
катів України, виключивши в якості захисників близьких 
родичів та опікунів обвинувачуваного.

Позитивним моментом КПК є чітке встановлення стро-
ків досудового розслідування та судового провадження, 
процедура примирення по ненасильницьким злочинам [9].

На думку Української Гельсінської спілки з прав лю-
дини, Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року є 
значним кроком у реформуванні системи кримінального 
судочинства в країні. Законодавець відступив від систем-
ного підходу, за яким новий КПК мав набувати чинності 
разом із реформою прокуратури та інших правоохорон-
них органів, але це, хоча й може ускладнити та сповіль-
нити реальні зміни у системі кримінального судочинства, 
все ж не може зменшити значення прогресивних змін, що 
внесені кодексом:

1. Посилено судовий контроль за досудовим розсліду-
ванням.

2. Заборонено використання позасудових доказів.
3. Проводиться доктрина змагальної експертизи.
4. Детально виписані процедури вирішення судом різ-

номанітних питань, що постають під час досудового роз-
слідування: проведення обшуку, запобіжні заходи тощо.

5. Виключено повноваження органів кримінально-
го переслідування надавати дозвіл для участі адвоката у 
справі.

6. Передбачено призначення адвокатів за рахунок дер-
жави лише через Центри надання безоплатної правової 
допомоги [10, c. 117].

Висновки. Кримінально-процесуальне законодав-
ство України пройшло декілька етапів формування, які 
мали непослідовний характер в галузі забезпечення до-
тримання прав людини, і залежали від різних обставин, 
у тому числі і політичних, та наразі Україна зробила 
величезний крок вперед у спробі дотримання прав лю-
дини, прийнявши новий Кримінально-процесуальний 
кодекс, та під час застосування його на практиці вини-
кають окремі питання, які вже не раз поставали перед 
законодавцями минулих років та потребують вирішен-
ня. Наприклад, залишаються невирішеними повнова-
ження захисту, які не прописані окремою статтею, пи-
тання відповідальності прокурорів та слідчих відносно 

порушення прав людини під час досудового слідства 
також прописані недостатньо, відсутні гарантії забезпе-
чення безперешкодної реєстрації усіх заяв про злочини 
на підставі ст. 214 КПК, формалізм під час досудово-
го розслідування, позбавлення права оскаржити деякі 
рішення суду під час розгляду справи, невідповідність 
підзаконних актів новому КПК та ін.

Література:
1. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.1 / Фой-

ницкий И.Я. – С.-Петербург, 1912. – 579 c.
2. Гришин Ю.О. З історії розвитку системи досудового розслі-

дування в Україні. Навчальний посібник / Гришин Ю.О. – Лу-
ганськ: РІО ЛІВС, 1998. – 146 с.

3. Берия – конец карьеры. М.: 1991. С. 375: Мемуары Никиты Сер-
геевича Хрущева (Снова на Украине). Вопросы истории. № 5, 
1990. С. 46-64

4. Письменный Д.П. Реформа уголовно-процессуального законода-
тельства Украины: состояние и перспективы: материалы междуна-
родной научной конференции, посвященной 160-летней годовщине 
со дня рождения проф. И.Я. Фойницкого «Стратегии уголовного 
судопроизводства», 11-12октября 2007 г.– СПб, 2007. – С. 183

5. Сирый Н. Проект УПК: назад в будущее? Перспективы обнов-
ления уголовно-процессуального законодательства Украины и 
системы правоохранительных органов. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://pravo.ua/article.php?id=10005497

6. Захаров Е. 20 лет благих намерений. Обзор развития прав че-
ловека в Украин. [Електронний ресурс] // Юридична практика 
– Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1314002325

7. Specific aspects of the right to fair trial in Ukraine / Українська Гель-
сінська спілка з прав людини. [Електронний ресурс] – Режим до-
ступу: helsinki.org.ua›files/docs/1191417762.doc

8. Права людини в Україні – 2012. Доповідь правозахисних орга-
нізацій. /За ред. Є.Ю. Захарова/. Українська Гельсінська спілка з 
прав людини. – Харків: Права людини, 2013. – 560 с.

9. Пойда А. Новый УПК: сложнее, чем кажется; гуманнее, чем го-
ворят. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umdpl.info/
index.php?id=1384153002

10. Права людини в Україні – 2012. Доповідь правозахисних орга-
нізацій. /За ред. Є.Ю. Захарова/. Українська Гельсінська спілка з 
прав людини. – Харків: Права людини, 2013. – 560 с.

Бабенко И. Ю. Развитие законодательства 
Украины по обеспечению прав человека на этапе 
досудебного производства
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рования уголовно-процессуального законодательства 
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ства, и некоторые аспекты нового уголовно-процессу-
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Національного університету державної податкової служби України

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕЇ 
СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Анотація. В статті розглядається процес виникнен-
ня та розвитку ідеї слідчого експерименту в криміналь-
но-процесуальній науці. Зроблено висновок, що чіткої 
періодизації історії розглядуваного процесуального ін-
ституту не існує.

Ключові слова: слідчий експеримент, слідчі (роз-
шукові) дії, кримінальне провадження, докази, кримі-
нальне правопорушення.

Постановка проблеми. 13 квітня 2012 року був при-
йнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс Укра-
їни, який передбачає багато нововведень, в т.ч. й щодо 
слідчих (розшукових дій), зокрема слідчого експеримен-
ту. В КПК України (ст. 240 КПК України) встановлено, 
що слідчий експеримент – це слідча (розшукова) дія, що 
проводиться з метою перевірки і уточнення відомостей, 
які мають значення для встановлення обставин кримі-
нального правопорушення, слідчий, прокурор має право 
провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, 
обстановки, обставин певної події, проведення необхід-
них дослідів чи випробувань [1, с. 99]. 

Проблема слідчого експерименту представляє великий 
теоретичний інтерес і має велике практичне значення для 
багатьох поколінь юристів. Не дивлячись на те, що вже 
понад 50 років слідчий експеримент існує як самостійна 
слідча дія, питання про його мету, завдання, види до те-
перішнього часу залишаються проблемними, викликають 
багаточисельні дискусії серед вчених-процесуалістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, 
що в юридичній літературі дослідженням розглядуваної 
слідчої (розшукової) дії в окремих її аспектах займа-
лися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Р. С. Бєлкін,  
А. Р. Бєлкін, А. І. Вінберг, Н. І. Гуковська, Д. Д. Заяць,  
В. В.Негребецький, О. С. Рубан, В. М. Стратонов,  
П. І. Тарасов-Родіонов та інші.

Мета статті. Говорячи про процес виникнення та роз-
витку ідеї слідчого експерименту в кримінально-процесу-
альній науці, потрібно зазначити, що чіткої періодизації 
історії розглядуваного процесуального інституту не існує. 
Таким чином, у статті ми спробуємо визначити основні 
етапи розвитку слідчого експерименту як самостійної 
процесуальної дії.

Виклад основного матеріалу. Вивчення питання 
слідчого експерименту стало розроблятися наприкінці 
30-х років. Раніше існували лише окремі згадування про 
дослідний метод перевірки доказів, і метод цей розкритий 
не був. Про слідчий експеримент писали П. П. Михеєв та 
М. М. Семенов, вказуючи, що перевірка показань може 
бути проведена поряд із зіставленням їх з іншими пока-
заннями і обставинами справи, очною ставкою і оглядом, 

а також за допомогою дослідів (чи можна бачити з даного 
місця, чи можна чути розмову через стінку і т.п.) та фак-
тичних перевірок [2]. 

Загалом, існували дві точки зору на природу та сутність 
слідчого експерименту. З однієї сторони, вважалось, що 
слідчий експеримент не самостійна дія, а вид слідчого ог-
ляду. М. С. Строгович визначав слідчий експеримент як за-
сіб перевірки доказів, і за своєю юридичною природою він 
є нічим іншим, як особливим видом огляду в його другій 
(динамічній) стадії, але зазначав, що існують відмінності 
слідчого експерименту від звичайного огляду [3, с. 131].

На думку П. І. Тарасова-Родіонова, слідчий експери-
мент – це «огляд-інсценування» або тактичний прийом 
розслідування, штучне відтворення обставин злочину або 
події, або його окремих елементів, або окремих подій, що 
мали місце [4, с. 80] .

М. О. Чельцов вважав, що слідчий експеримент – це 
тактичний прийом слідства, спрямований на відтворення 
обставин справи [5, с. 73]. 

Р. Д. Рахунов, розглядаючи сутність слідчого експе-
рименту, дійшов висновку, що слідчий експеримент, який 
полягає у відтворення обстановки певної події, за своїм 
характером є видом огляду [6, с. 19-24].

З іншої сторони, слідчий експеримент визнавав-
ся самостійною слідчою дією. Такі погляди поділяли  
М. М. Гроздинський, М. В. Терзієв, В. П. Колмаков, Г. М. 
Міньковський та ін. [7].

У 1932 році НКЮ РРФСР в методичному листі № 2 
(циркуляр № 80 від 15.05.1932 р.) зазначив про необхід-
ність проведення експерименту для перевірки результатів 
сумнівного впізнання за голосом у справі за обвинувачен-
ням Новікових, Костренкова та Страусова [8, с. 8].

Дуже скоро це знайшло свій відгук в літературі, а по-
тім було деталізовано у відповідності з вимогами перевір-
ки результатів сумнівного впізнання в методичному листі 
Прокуратури СРСР.

На нашу думку, найбільш вдалу періодизацію виник-
ненню та розвитку ідеї слідчого експерименту в вітчиз-
няній кримінально-процесуальній науці дав О.С. Рубан 
[8, с. 10-11], який на підставі проведеного дослідження 
запропонував виділити три відносно самостійних етапи 
цього процесу.

Першим етапом, на його думку, можна вважати сере-
дину XIX ст. – кінець 30-х рр. XX ст., коли відбувалося 
накопичення теоретичних знань, формувався понятійний 
апарат, формулювались визначення, цілі та завдання екс-
перименту.

Другим етапом потрібно вважати 40-50-ті рр. ХХ ст., 
не дивлячись на те, що вперше слідчий експеримент став 
предметом уваги офіційних документів НКЮ РРФСР у 
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1932 р. (циркуляр від 15.05.1932 р. № 80). Активні наукові 
суперечки з питань теорії слідчого експерименту розгор-
нулись саме в 1940-50-ті рр. В цей час практикуючі юрис-
ти та вчені-процесуалісти намагалися визначити роль і 
місце слідчого експерименту в системі процесуальних 
дій. До кінця 50-х рр. ХХ ст. єдиної точки зору про роль 
слідчого експерименту у вчених-процесуалістів не скла-
лось [8, с. 11].

В 1946 році вийшла монографія П. І. Тарасова-Родіо-
нова «Попереднє слідство», в якій розглядалося широке 
коло проблем, але особливо організаційні та тактичні за-
сади, принципи і методи ведення слідства, тактика слідчих 
дій, в т.ч. слідчого експерименту. Зазначений автор дещо 
змінив свою попередню позицію, визначаючи слідчий 
експеримент як різновид слідчого огляду, особливістю 
якого є те, що при його провадженні подія, явище, факт, 
які перевіряються, досліджуються та пізнаються шляхом 
проведення дослідів [9, с. 82].

Дещо пізніше була опублікована низка робіт інших 
радянських криміналістів (Л. Є. Ароцкера, Р. С. Бєлкіна, 
Ф. К. Діденка, В. П. Колмакова та ін.) [10; 11; 12; 13], в 
яких відстоювалася самостійна гносеологічна природа та 
процесуальна сутність слідчого експерименту, і містились 
пропозиції щодо включення цієї дії як особливого засобу 
доказування в кримінально-процесуальне законодавство.

Початком третього етапу вважається 1960 р., коли в 
новий КПК РРФСР була включена ст. 183 «Слідчий екс-
перимент». Цей етап, на думку О.С. Рубана, продовжу-
ється до теперішнього часу, а отже, відбувається постійне 
вдосконалення понятійного апарату та законодавчих норм 
підготовки та проведення слідчого експерименту в рамках 
самостійної процесуальної дії [8, с. 11].

Що стосується України, то, як зазначалося вище, одним 
із нововведень Кримінального процесуального кодексу 
2012 року є слідчий експеримент як слідча (розшукова) дія.

Раніше діючий Кримінально-процесуальний кодекс 
від 28.12.1960 № 1001-05 окремої статті, яка б стосува-
лася слідчого експерименту, не містив. Встановлювало-
ся, що з метою перевірки і уточнення результатів допиту 
свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого, 
або даних, одержаних при провадженні огляду та інших 
слідчих дій, слідчий може виїхати на місце і в присутності 
понятих, а в необхідних випадках – з участю спеціаліста, 
свідка, потерпілого і підозрюваного, або обвинуваченого, 
відтворити обстановку і умови, в яких ті чи інші події мог-
ли відбуватися в дійсності (ст. 194) [14, с. 331].

Висновки. Отже, можна констатувати, що слідчий 
експеримент вже тривалий час використовується в прак-
тичній роботі слідчих і має процесуальне закріплення як 
самостійна слідча дія.

Разом з тим, не дивлячись на правомірне закріплення 
в кримінально-процесуальному законодавстві за слідчим 
експериментом статусу самостійної слідчої дії, супереч-
ки вчених щодо нього продовжуються дотепер. Цей факт 
свідчить про те, що теорія слідчого експерименту знахо-

диться в постійному розвитку та підлягає подальшому ви-
вченню та вдосконаленню. 
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никновения и развития идеи следственного экспери-
мента в уголовно-процессуальной науке. Сделан вывод, 
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процессуального института не существует.
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Summary. In article process of emergence and 
development of idea of investigative experiment in criminal 
procedure science is considered. The conclusion is drawn 
that the accurate periodization of history of considered 
procedural institute doesn’ t exist.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, 

ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ 
ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ

Анотація. В статті розглянуто нормативно-правові 
акти щодо забезпечення безпеки осіб, які виконують 
спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності 
організованої групи.

Ключові слова: забезпечення безпеки, забезпечен-
ня безпеки учасників кримінального судочинства, осо-
ба, що виконує спеціальне завдання.

Постановка проблеми. 15 листопада 2000 р. Резо-
люцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН була прийнята 
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 
злочинності. В ст. 24 цієї Конвенції проголошено захист 
свідків, тобто кожна держава-учасниця вживає у межах 
своїх можливостей належних заходів, спрямованих на за-
безпечення ефективного захисту від імовірної помсти або 
залякування щодо свідків, які беруть участь у кримінально-
му провадженні та дають свідчення у зв’язку зі злочинами, 
що охоплюються цією Конвенцією, і, у відповідних випад-
ках, щодо їхніх родичів та інших близьких їм осіб [1].

12 грудня 2000 р. на політичній конференції у м. Па-
лермо (Італія) Конвенцію ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності було підписано від імені Укра-
їни. Питання забезпечення особистої безпеки осіб, у тому 
числі осіб, які виконують спеціальне завдання з розкрит-
тя злочинної діяльності організованої групи, є одним із 
найголовніших, у тому числі щодо виконання всіх умов 
та стандартів проголошених міжнародним товариством. 
Тотожність українського законодавства до міжнарод-
них документів є необхідною. Однак питання норматив-
но-правового регулювання забезпечення безпеки осіб, які 
виконують спеціальне завдання, потребує удосконалення.

Мета статті. Метою статті є дослідження норматив-
но-правового регулювання при забезпеченні безпеки осіб, 
які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної 
діяльності організованої групи, та відповідність його су-
часним умовам. Спираючись на аналіз діючого законодав-
ства, завданнями дослідження є визначення місця особи, 
яка виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної 
діяльності організованої групи, у нормативно-правовому 
регулюванні забезпечення безпеки. Також завданням є 
визначення особливостей застосування нормативно-пра-
вового забезпечення безпеки та висвітлення шляхів, про-
позицій по його вдосконаленню.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення не-
розв’язаних проблем. Питання правового регулювання 
захисту осіб, які є учасниками оперативно-розшукової 
діяльності, розглядалися в роботах відомих вітчизня-

них учених: К. В. Антонова, О. М. Бандурки, Б. І. Бара-
ненка, В. П. Багатирьова, О. Ф. Возного, О. А. Гапона,  
В. В. Голубця, О. М. Джужі, О. Ф. Долженкова,  
В. М. Євдокимова, В. П. Захарова, Т. В. Куровської,  
І. П. Козаченка, Я. Ю. Кондратьєва, М. В. Корнієнка,  
В. І. Лебеденка, Д. Й. Никифорчука, В. В. Матвійчука,  
К. І. Ольшевського, І. І. Приполова, Е. В. Рижкова,  
Я. І. Слободяна, В. В Смірського та інших. Однак такі 
дослідження не мали комплексного характеру, норматив-
но-правове регулювання забезпечення безпеки осіб, які 
виконують спеціальне завдання, потребує систематизації.

Виклад основного матеріалу. 23 грудня 1993 року 
для урегулювання питання забезпечення безпеки осіб 
було ухвалено Закон України «Про забезпечення безпе-
ки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 
в п. «а» ст. 2 цього Закону зазначено, що при наявності 
відповідних підстав, право на забезпечення безпеки має 
особа, яка заявила до правоохоронного органу про кримі-
нальне правопорушення або в іншій формі брала участь 
чи сприяла виявленню, попередженню, припиненню або 
розкриттю кримінальних правопорушень [2]. У зв’язку 
з тим, що виконання спеціального завдання з розкриття 
злочинної діяльності організованої групи можливо вважа-
ти за сприяння виявленню, попередженню, припиненню 
та розкриттю кримінального правопорушення, то з цього 
можливо зробити висновок, що особа, яка виконує спеці-
альне завдання, підпадає під дію п. «а» ст. 2 Закону.

Для приведення у відповідність на момент прийняття 
цього Закону, КПК України 1960 року був доповнений від-
повідними статтями, які регламентували питання забез-
печення безпеки осіб, які брали участь у кримінальному 
судочинстві, а саме: були визначені підстави для застосу-
вання заходів забезпечення безпеки, коло осіб, які мають 
право на забезпечення безпеки, їх права і обов’язки, поря-
док застосування заходів безпеки та їх скасування, а також 
порядок оскарження рішення про відмову в застосуванні 
заходів безпеки, або у їх відміні [3]. До кола осіб, які мале 
право на забезпечення безпеки теж входила особа, яка за-
явила до правоохоронного органу про злочин або в іншій 
формі брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні і 
розкритті злочину чи сприяла цьому.

24 липня 1996 року затверджено наказ Міністра вну-
трішніх справ України № 523 «Про затвердження Поло-
ження про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання 
та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, 
спеціальних засобів індивідуального захисту працівни-
ками судів і правоохоронних органів, а також особами, 



107

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

які беруть участь у кримінальному судочинстві». Згідно 
наказу це Положення розроблене відповідно до Законів 
України «Про державний захист працівників суду і пра-
воохоронних органів» та «Про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві» і поши-
рюється на працівників суду і правоохоронних органів, їх 
близьких родичів, а також на осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві [4]. В положенні визначено поря-
док придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування 
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та спеціальних 
засобів індивідуального захисту, що видаються органами 
внутрішніх справ особам, відносно яких здійснюються за-
ходи безпеки.

У п. 1.3 Положення відмічається, що особам, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві, згідно з Зако-
ном України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві», видаються тільки 
спеціальні засоби індивідуального захисту. Кожній такій 
особі може видаватися один газовий пістолет (револьвер) 
та комплект патронів до нього, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії. Застосовувати спеціальні 
засоби індивідуального захисту, згідно до п. 4.2 Положен-
ня, особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 
можуть відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 7 вересня 1993 року № 706 «Про порядок продажу, 
придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування 
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовина-
ми сльозоточивої та дратівної дії».

26 лютого 1998 року наказом Міністра внутрішніх 
справ № 130 затверджено «Порядок супроводження 
осіб, взятих під державний захист, під час забезпечення 
заходів особистої охорони» [5]. В цьому порядку визна-
чено, що забезпечення особистої охорони осіб, взятих 
під державний захист, може бути: таємним – коли пра-
цівники спеціальних підрозділів міліції забезпечують ці 
заходи в цивільному одязі, а задіяний автотранспорт ви-
користовується без передбачених розпізнавальних знаків 
та спеціальних пристроїв; нетаємним – коли працівники 
спецпідрозділів здійснюють заходи в форменому одязі, а 
задіяний автотранспорт використовується з розпізнаваль-
ними знаками та спеціальними пристроями. Також визна-
чено основні правила, алгоритми та схеми дій працівників 
спеціальних підрозділів міліції при супроводженні осіб, 
взятих під державний захист під час забезпечення заходів 
особистої охорони.

Наказом Державного департаменту України з питань 
виконання покарань від 4 квітня 2005 року № 61 затвер-
джено «Інструкцію про порядок здійснення заходів щодо 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві, в установах виконання покарань 
та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконав-
чої служби», в якій проголошено, що підставою для за-
стосування заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, є дані, що свідчать 
про наявність реальної загрози їх життю і здоров’ю [6].

У Законі України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» визначено поря-
док виконання особою спеціального завдання та заходи, 
які виконує ця особа при боротьбі з організованою зло-
чинністю, при цьому згідно до ст. 13, 14 даного закону 
спеціальне завдання можуть виконувати штатні та неш-

татні негласні співробітники, які вводяться під легендою 
прикриття в організовані злочинні угруповання, або учас-
ники організованих злочинних угруповань [7].

Питання забезпечення безпеки висвітлено також у ст. 
13 Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», де зазначено, що особа, яку залучають до виконан-
ня завдань оперативно-розшукової діяльності, перебуває 
під захистом держави [8]. Тертишник В.М. визначає за-
безпечення державою безпеки учасників кримінального 
процесу як здійснення правових, організаційно-технічних 
та інших заходів, спрямованих на захист життя, здоров’я, 
житла, майна, честі та гідності цих осіб від протиправних 
посягань з метою створення необхідних умов для належ-
ного здійснення правосуддя [9, с. 211].

20 листопада 2012 року Верховна Рада України ухва-
лила Кримінальний процесуальний кодекс України, одним 
із положень якого є проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій, зокрема виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації [10]. У цьому положенні зазначено, 
що під час досудового розслідування тяжких або особли-
во тяжких злочинів можуть бути отримані відомості, речі 
і документи, які мають значення для досудового розслі-
дування, особою, яка відповідно до закону виконує спе-
ціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи 
злочинній організації, або є учасником зазначеної групи 
чи організації, яка на конфіденційній основі співпрацює 
з органами досудового розслідування. Також згідно до ст. 
275 КПК України під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій слідчий має право використовувати ін-
формацію, отриману внаслідок конфіденційного співро-
бітництва з іншими особами.

При застосуванні вищевказаних нормативно-правових 
актів існують деякі проблеми. Не зважаючи на те, що нор-
ми Конституції є нормами прямої дії, велике значення має 
створення ефективного та дієвого механізму гарантуван-
ня та захисту проголошених прав людини. У ст. 3 Консти-
туції України закріплено положення про те, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю 
[11, ст. 3]. При виконанні спеціальних завдань особи, які їх 
виконують, можуть підвергатися небезпеці, яка пов’язана 
із загрозою їх життю і здоров’ю, та у Кримінальному про-
цесуальному кодексі України питанню захисту зазначених 
осіб не призначено ніякої уваги, тобто процесуальна про-
цедура механізму забезпечення безпеки осіб, що беруть 
участь у кримінальному судочинстві не закріплена. Для 
того щоб реалізувати процесуальну процедуру забезпе-
чення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання, 
треба вивчити чимало законів та підзаконних актів.

З цього питання В.В. Смірський зазначає, що у період 
реформування системи правоохоронних органів актуаль-
ним постає питання систематизації нормативної бази, 
приведення її у відповідність до сучасних умов. Викли-
кає стурбованість той факт, що на практиці ці нормативні 
документи використовуються не в повному обсязі. В іс-
нуванні такого стану справ є декілька причин (зацікавле-
ність керівників; необізнаність громадян у своїх правах і 
гарантіях; відсутність механізму захисту соціальних інте-
ресів осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
України тощо). Це тим більш уявляється необхідним у 



108

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

зв’язку з тим, що нормативно-правове забезпечення без-
пеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 
України, складається не лише із загальних нормативних 
актів, а й спеціальних, серед яких особливе місце займа-
ють відомчі нормативні акти: закони, накази, настанови, 
інструкції [12, с. 153].

Висновки. З вищевикладеного можливо зробити ви-
сновок, що особа, яка виконує спеціальне завдання, згідно 
до п. «а» ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» є 
особою, яка заявила до правоохоронного органу про кри-
мінальне правопорушення або в іншій формі брала участь 
чи сприяла виявленню, попередженню, припиненню або 
розкриттю кримінальних правопорушень і за наявності 
відповідних підстав має право на забезпечення безпе-
ки. Однак, на наш погляд, в законодавстві не визначено 
чи можливо застосовувати заходи безпеки до цієї особи, 
якщо виконання спеціального завдання не принесло пози-
тивного результату.

Також визначено, що деякі законодавчі акти містять 
не досить ясні формулювання, терміни. Різноманіття 
нормативних актів, велика кількість юридичної інфор-
мації потребує визначеного порядку й організованості в 
системному розподілі правого матеріалу, зручності його 
використання на практиці.

З вищевикладеного ми дійшли висновку, що для по-
легшення в користуванні та ефективного застосування 
нормативно-правових актів, покликаних урегулювати 
відносини в сфері забезпечення безпеки осіб, які викону-
ють спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльно-
сті організованої групи, вони мають бути певним чином 
структуровані і впорядковані. Це завдання може бути ви-
рішеним за допомогою систематизації нормативно-право-
вих актів, регулюючих порядок забезпечення особистої 
безпеки цих осіб, можливо, за рахунок внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України в частині 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у криміналь-
ному судочинстві.
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Котова В. В. Проблемные аспекты норматив-
но-правового регулирования обеспечения безопас-
ности лиц, выполняющих специальные задания по 
раскрытию преступной деятельности организован-
ной группы

Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-пра-
вовые акты относительно обеспечения безопасности 
лиц, которые выполняют специальное задание по ра-
скрытию преступной деятельности организованной 
группы.
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обеспечение безопасности участников уголовного су-
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ПРОТЕСТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВУ

Анотація. У статті проаналізовані положення щодо 
поняття, ознак, мети протестної активності захисника у 
кримінальному процесі України. Автор описує законо-
давчо закріплені форми протестної активності захисни-
ка та пропонує внести зміни та доповнення до законо-
давcтва України для підвищення якості захисту прав та 
основоположних свобод особи.

Ключові слова: протест, протестна активність за-
хисника, оскарження.

На даний час правова система України перебуває у 
стані реформування: кримінальне матеріальне та про-
цесуальне законодавство набуває нового змісту, а саме 
змінюється характер відносин учасників кримінального 
провадження, зменшується активність суду у криміналь-
ному провадженні, запроваджуються нові інститути, як, 
наприклад, суд присяжних, кримінальні проступки, нег-
ласні слідчі (розшукові) дії тощо, що змінюють погляди 
на розуміння кримінального процесу. А також досягнен-
ням цього етапу реформування є зміна статусу адвоката у 
кримінальному процесі, розширення його можливостей у 
протистоянні обвинуваченню.

Кримінальний процес України базується на засадах 
принципу змагальності, що супроводжується збільшен-
ням процесуальних можливостей адвоката на досудовому 
розслідуванні та на стадії судового розгляду кримінально-
го провадження. У зв’язку з реформуванням системи кри-
мінальної юстиції, вимоги до професійності адвокатури 
стали більш жорсткими, оскільки обсяг прав, що був на-
даний стороні захисту, зрівняв можливості протилежних 
сторін у забезпеченні своєї правової позиції.

Актуальність даної теми проявляється у розширенні 
погляду на діяльність адвоката у кримінальному проце-
сі, її мету, пропозиції щодо можливостей протистояння 
процесуальним діям та рішенням сторони обвинувачення 
шляхом подання протестів, що мають закріплену проце-
суальну форму та юридичне значення.

Метою даної наукової статті є визначення поняття 
«протест», форми його прояву та застосування у профе-
сійній адвокатській діяльності; визначення мети діяль-
ності адвоката у кримінальному процесі, обґрунтування 
необхідності внесення змін до законодавства щодо збіль-
шення повноважень захисника для сприяння у реалізації 
принципу змагальності протилежним сторонам кримі-
нальнального провадження на рівних.

Відповідно до статті 45 Кримінального процесуально-
го кодексу (далі – КПК України), захисником є адвокат, 
який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, 
засудженого, виправданого, особи, стосовно якої перед-
бачається застосування примусових заходів медичного та 

виховного характеру або вирішувалось питання про їх за-
стосування, а також особи, стосовно якої передбачається 
розгляд питання про видачу іноземній державі. Захисни-
ком не може бути адвокат, відомості про якого не внесено 
до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого 
у Єдиному реєстрі адвокатів містяться відомості про зу-
пинення або припинення права на зайняття адвокатською 
діяльністю [1].

Проблематикою захисту прав особи у кримінально-
му процесі займалися такі вчені, як Д. О. Александров,  
Т. В. Варфоломеєва, О. П. Кучинська, В. О. Попелюшко, 
Г. Резник, Ю. І. Стецовський, Тофтул М. Г., Яновська  
О. Г. та інші.

Активність адвоката у кримінальному процесі може 
проявлятися різними шляхами, проте адвокат повинен 
досконало володіти інструментами оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності відповідних суб’єктів владних по-
вноважень, проте, як показує практика, малий відсоток 
адвокатів знають як правильно застосувати закон та оп-
ротестовувати певне рішення, дію чи бездільність органу 
досудового розслідування, правосуддя. 

На нашу думку, найголовнішим оцінками діяльності 
захисника є задоволення клієнта та позитивна статистика, 
яка показує адвокатам, що прописані у законі механізми 
захисту є дієвими, якщо навчитися ними правильно кори-
стуватися. Наприклад, за даними Центру політико-право-
вих реформ, відображених у моніторинговому звіті «Ре-
алізація нового КПК України у 2013 році» збільшилася 
частка виправдувальних вироків. У І півріччі 2012 року 
було виправдано 199 осіб у справах публічного обвинува-
чення, що становило 0,25% від загальної кількості у 78500 
вироків. У І півріччі 2013 року виправдано 372 осіб, що 
складає вже 2% з-поміж 19250 вироків, ухваленими за 
правилами КПК 1960 року. Однак рівень виправдань за 
КПК 2012 року зріс несуттєво і становить 0,4% (160 осіб 
зі 42000 вироків). Збільшилася кількість осіб, звільнених 
судом від кримінальної відповідальності майже на 20% 
або 1350 осіб (з 6500 осіб у І півріччі 2012 року до 7850 
осіб у І півріччі 2013 року). Зменшилась кількість осіб в 
СІЗО на 45% або 13900 осіб (з 32000 станом на 1 грудня 
2012 року до 18100 – на 15 серпня 2013 року) [2; с. 4-5] 
тощо. Авжеж, ці дані не є абсолютною заслугою адвока-
тів, проте завдяки якісному підходу до виконання своїх 
функцій є надія, що відсоток виправдувальних вироків 
буде зростати, а порушень прав людини буде все менше. 

На нашу думку, основною метою діяльності адвока-
та є захист прав людини. У «Основних принципах, що 
стосуються ролі юристів», прийнятих VIII Конгресом 
ООН з попередження злочинності та поводження із пра-
вопорушниками (Гавана, 27 серпня-7 вересня 1990 р.) 



110

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 № 6-3 том 2

визначено, що, захищаючи права своїх клієнтів та від-
стоюючи інтереси правосуддя, юристи повинні сприяти 
захисту прав людини та основоположних свобод, визна-
них національним та міжнародним правом і в усіх ви-
падках діяти незалежно та добросовісно відповідно до 
закону та визнаних моральних норм і професійної етики 
юриста [3, с. 551]. Найбільш загальною порада адвока-
там, безсумнівно, звучить як правило, аналогічне прави-
лу, встановленому для лікаря: не зашкодь [4, с. 55] і це 
має буде головною рушійною силою у діяльності адвока-
та. Як пише А. Ф. Коні «Як для лікаря в його практичній 
діяльності не може бути поганих і хороших людей, за-
служених і незаслужених хвороб, а є хворі, страждання, 
які слід полегшити, так і для захисника немає чистих і 
брудних, справедливих і несправедливих справ, а лише 
привід протиставити доводам прокурора всю силу й ви-
тонченість діалектики, слугуючи близьким інтересам 
клієнта та не задивляючись на далекий горизонт суспіль-
ного блага [5, с. 194].

Правосуддя – є процесом боротьби, в яких сторони 
«грають» за правилами чесності, добросовісності, ком-
петентності, професійності, активно досягаючи справед-
ливого результату, регламентованого законом. Одним із 
проявів активності захисника – адвоката у кримінально-
му процесі є протест. У словнику поняття протест (лат. 
protestari – заперечення) означає «рішуче заперечення чо-
го-небудь, категорична заява про незгоду з кимсь, чимсь, 
про небажаність чого-небудь» [6, с. 313]; зовнішній прояв 
протестної поведінки. Виникнення цієї поведінки обумов-
лено порушенням прав особи, колективу тощо. В першу 
чергу про таке право зазначено у ст. ст. 22, 24 КПК Украї-
ни [1], які підтверджують формування процесу на засадах 
змагальності сторін.

Формами протестної активності захисника у кри-
мінальному процесі можуть бути: клопотання, заява, 
вимога, заперечення (зауваження, протест), скарга, запит, 
відвід, захисна промова, репліка.

Кожна із зазначених форм протестної активності має 
своє значення і несе певний зміст щодо окремих подій, 
прийнятих рішень, наявних порушень прав людини тощо. 
Наведемо характеристику декількох із них нижче.

Клопотанням є форма протестної діяльності захис-
ника, що полягає у усній чи письмовій вимозі до відпо-
відного владного суб’єкта про прийняття певних рішень, 
вчинення відповідних процесуальних дій тощо. У КПК 
України передбачені такі види клопотань: про проведення 
слідчих (розшукових) дій (ч. 3 ст. 93 КПК); про застосу-
вання технічних засобів фіксування (ч. 1 ст. 107 КПК); про 
скасування арешту майна повністю або частково (ч. 1 ст. 
174 КПК); про зміну запобіжного заходу (ст. 201 КПК); 
про проведення допиту свідка, потерпілого під час досу-
дового розслідування в судовому засіданні (ст. 225 КПК); 
про залучення експерта за наявності підстав для прове-
дення експертизи (ч. 1 ст. 243 КПК); про розгляд кримі-
нального провадження стосовно нього судом присяжних 
(ч. 2 ст. 384 КПК); про надання дозволу на доступ до відо-
мостей, які були видалені з матеріалів досудового розслі-
дування, які були в розпорядженні сторони обвинувачен-
ня (ч. 5 ст. 290 КПК) та багато інших. Клопотання можуть 
подаватись на різних стадіях кримінального проваджен-
ня, проте будуть різні суб’єкти їх розглядати: на досудово-

му розслідуванні – слідчий, прокурор, слідчий суддя; на 
стадії судового розгляду – суд.

Заявою є форма протестної діяльності захисника, 
що полягає у письмовому повідомленні уповноважених 
суб’єктів про порушення закону чи містить вимогу про 
поновлення порушених прав. У КПК України передбачені 
такі види заяв: подання заяви про кримінальне правопо-
рушення (ч. 2 ст. 56 КПК); подання заяви щодо здійснення 
злочинів, передбачених ст. 398, 399, 400 КК України; про 
застосування до особи насильства під час затримання або 
тримання в уповноваженому органі державної влади (ч. 6 
ст. 206 КПК); подання заяви під час проведення обшуку, 
що підлягають занесенню до протоколу (ч. 8 ст. 236 КПК); 
подання заяви під час проведення огляду, що підлягають 
занесенню до протоколу (ч. 4 ст. 237 КПК); заява про пе-
регляд судового рішення Верховним судом України (ч. 1 
ст. 446 КПК); заява про перегляд за нововиявленими об-
ставинами (ст. 460 КПК) та інші.

Відвід є формою протестної діяльності захисника, що 
полягає у вимозі усунути від участі у кримінальному про-
вадженні окремих його учасників, якщо хтось із них осо-
бисто (прямо чи побічно) заінтересований у справі. Захис-
ник може заявляти відводи таким особам: судді, слідчому 
судді, присяжному, прокурору, слідчому, представнику, 
спеціалісту, перекладачу, експерту, секретарю тощо в по-
рядку, передбаченому параграфу 6 глави 3 КПК України.

Скаргою є звернення з вимогою про поновлення прав 
і захист законних інтересів громадян, порушених діями 
(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів 
місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єд-
нань громадян, підприємств, посадових осіб.

Захисник може подавати скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого або прокурора у порядку 303-304 
статей КПК України; оскаржувати ухвали слідчого судді у 
порядку ст. 309 КПК України; оскаржувати рішення (ух-
вали, вироки) суду першої та апеляційної інстанції.

КПК України передбачає право захиcника на участь у 
судових дебатах, проголошення захисної промови, обмін 
репліками (п.4 ч.4 ст.42; ч.4 ст. 46; ст. 364 КПК України) [1].

Цікавим твердженням видається позиція Александро-
ва Д. О., який зазначає, що успішну промову зможе прого-
лосити лише адвокат з якісною психологічною підготов-
кою, наявністю багажу відпрацьованих комунікативних 
навичок та умінням підлаштовуватись під ситуацію, на-
стрій людей. Можна звернутися до праць видатних юрис-
тів того часу, що підтверджують та доповнюють цю дум-
ку: «Мистецтво виступу на суді є уміння думати, а, отже, 
говорити образами. Найкращі виступи прості, зрозумілі, 
наповнені глибинним змістом» (А.Ф. Коні) [8, с. 248-249].

Адвокат проголошує захисну промову після сторони 
обвинувачення, що робить «змагання» захисника більш 
важким, оскільки перед адвокатом ставиться завдання не 
повторити міркування прокурора щодо обставин справи 
та розміру покарання своїми словами, а внести щось нове 
у досліджені фактичні обставини, спрямувати позицію ау-
диторії у бік свого підзахисного, надати лише позитивну 
характеристику своєму клієнту тощо.

Умовно застосування даних форм можна поділити на 
дві групи:

1. Форми протестної активності, спрямовані на реалі-
зацію прав підзахисного.
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2. Форми протестної активності, направлені на віднов-
лення порушених прав підзахисного.

Деякі форми можуть належати до обох груп одночас-
но, оскільки критерієм для такого поділу виступають кон-
кретні життєві обставини, що змінюють правове забарв-
лення реагування адвоката. Наприклад, захисник може 
подати клопотання про проведення обшуку до слідчого 
чи прокурора, і воно буде направлене на реалізацію права 
особи підозрюваного/обвинуваченого відповідно до п. п. 
9, 12 ч. 3 статті 42 КПК України [1]. Якщо під час обшу-
ку було тимчасово вилучене майно та накладено арешт на 
нього, захисник може подати клопотання про скасування 
арешту майна повністю або частково, якщо доведе, що 
його було накладено необґрунтовано відповідно до ч. 1 ст. 
174 КПК України [1]. Таким чином, у взаємопов’язаних 
діях, обумовлених проведенням певних слідчих дій, за-
хисник застосовує в межах закону таку форму протестної 
активності, як клопотання, надаючи йому різного змісту, 
який залежить від певної ситуації.

Висновки. Можна зробити висновок, що усі зазначені 
вище форми є важливими і дієвими, оскільки їх кількість 
та законодавча можливість оскарження надає право захис-
нику застосовувати декілька із них до однієї і тієї ж самої 
ситуації, а також звертатись до суду для оскарження рі-
шення, дії чи бездіяльності слідчого чи прокурора. Проте 
треба пам’ятати, що відповідні протести є проявом тиску 
з боку сторони захисту, що може сприяти роздратуванню 
відповідних суб’єктів розгляду цих протестних форм, але 
і залишатися осторонь під час досудового розслідування 
не можна, запевняючи себе у тому, що у суді буде про-
стіше їх застосовувати. Важливою практичною тезою, на 
нашу думку, у цьому випадку є створення кожним адво-
катом для себе механізму застосування форм протестної 
активності та реалізації своїх повноважень щодо конкрет-
них ситуацій, типу певної інструкції поводження у кримі-
нальному процесі на усіх його стадіях.

На даний час у КПК України міститься норма щодо 
початку судового розгляду кримінального провадження у 
першій інстанції, що передбачає оголошення змісту обви-
нувального акту, як рушійної сили процесу (ч. 2 ст. 347) 
та надається можливість оголосити зміст позовної заяви, 
якщо цивільний позов був пред’явлений (ч. 3 ст. 347). По-
стає питання про рівність сторін на початку судового про-
вадження, а саме йде мова про звуження принципу зма-
гальності у зв’язку з позбавленням права сторони захисту 
одразу заперечити на відповідні твердження. Щодо такої 
форми протесту захисника як заперечення на обвинуваль-
ний акт немає жодних посилань у законі. Це є прогалиною 
закону, оскільки у випадку відсутності письмової право-
вої позиції захисника, долученої до матеріалів прова-
дження, становище адвоката у порівнянні з прокурором, 
який розпочинає судовий розгляд з оголошення обвину-
вального акта, є нерівним, що порушує принцип рівності 
сторін та змагальності, що закріплені на міжнародному 
та національному рівнях. Коли прокурор оголошує обви-
нувальний акт, він ознайомлює суддю та усіх учасників 
судового провадження з позицією обвинувачення, таким 
чином впливаючи на психологію осіб ще до безпосеред-
нього дослідження доказових матеріалів у суді, форму-
юючи, можливо, хибне уявлення про реальну сутність 
справи. Особливого значення такий вплив набуває при 

формуванні колегії присяжних, які у більшості випадків 
приймають рішення, керуючись емоціями. Було б спра-
ведливим наділити таким правом сторону захисту, яка б 
так само коротко викладала свою правову позицію, що 
би урівняло положення сторін на «терезах правосуддя». 
Як відомо, правова позиція – це не тільки думка адвоката 
про обвинувачення, але і точка зору про обставини, що 
підлягають доказуванню, а також з усіх інших правових 
питань, що виникають у процесі розслідування й судово-
го розгляду справи, виходячи з якої будується програма 
захисту [9; 22]. 

На нашу думку, буде доцільним доповнення ст. 347 
КПК України ч. 4 такого змісту: «за клопотання сторони 
судового провадження може бути оголошений короткий 
виклад заперечення сторони захисту на обвинувальний 
акт, якщо таке було долучено до матеріалів кримінального 
провадження до початку судового розгляду».
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Липовская Е. А. Протестная активность защит-
ника в уголовном процессе Украины: понятие, цель 
и формы её проявления

Аннотация. В статье проанализированы положения 
относительно понятия, признаков, цели протестной ак-
тивности защитника в уголовном процессе Украины. 
Автор описывает законодательно закрепленные формы 
протестной активности защитника и предлагает внести 
изменения и дополнения в законодательство Украины 
для повышения качества защиты прав и основных сво-
бод человека.

Ключевые слова: протест, протестная активность 
защитника, обжалование.

Lypivska O. Protest activity of counsel in criminal 
proceedings of Ukraine: concept, purpose and form of 
its manifestation

Summary. In the article analyzed the principle for the 
concept, characteristics, goals protest activity of counsel 
in criminal proceedings of Ukraine. The author describes 
a legislated form of protest activity councel and proposes 
amendments to legislation of Ukraine to improve the quality 
of protecting human rights and fundamental freedoms.

Key words: protest, protest activity of councel, appeal.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Анотація. Розглянуто проблему співвідношення 
правової та договірної сторін одного із ключових ін-
ститутів кримінального процесуального законодавства 
України – кримінального провадження на підставі угод. 
Договір укладається на принципі свободи дій сторін, 
має правотворчий, в рамках угоди, характер і розгляда-
ється як юридичний факт і як форма права одночасно.

Ключові слова: нормативно-правове, договірне ре-
гулювання правовідносин, ознаки договірного регулю-
вання.

Постановка проблеми. З прийняттям Кримінального 
процесуального кодексу України знайшли подальший роз-
виток механізми вдосконалення інститутів демократизації 
у кримінальному провадженні, зокрема через правовідно-
сини на підставі угод між потерпілим та підозрюваним. 

Нормативно-правове та договірне регулювання кри-
мінально-процесуальних правовідносин в криміналь-
но-процесуальному судочинстві ще недостатньо дослі-
джені. Укладання угод на принципі свободи дій надає 
можливість слідчому, прокурору, судді приймати рішення 
ближче до сподівань сторін. Застосування договірного 
регулювання обумовлене природною необхідністю як су-
спільства в цілому, так і окремих осіб в утриманні балансу 
прав, обов’язків сторін кримінально-процесуальних пра-
вовідносин та їх найбільш оптимальної реалізації в кри-
мінальному судочинстві.

Мета статті полягає у критичному аналізі норматив-
но-правового та договірного регулювання криміналь-
но-процесуальних правових відносин та пошуку шляхів 
вдосконалення теоретичних та практичних аспектів дано-
го правового інституту. 

Аналіз останніх досліджень та відокремлення не 
розв’язаних проблем. Проблеми договірних право-
відносин за останній час були предметом дослідження 
ряду авторів (Ю. А. Тихомиров, Е. Г. Раков, В. Д. Берназ,  
Ю. В. Меркулова, О. Г. Добровольская), але співвідношен-
ня нормативного та договірного при укладанні угод та ос-
новні ознаки договірного регулювання в кримінальному 
процесі ще не були предметом належного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Правовідносини (англ. 
legal relation) – врегульоване нормами права та забезпе-
чене державою вольове суспільне відношення, яке вира-
жається в конкретному зв’язку поміж управомоченими та 
зобов’язаними суб’єктами. Правовідносини виникають і 
функціонують на основі норм права і являються засобом 
регулювання суспільних відносин, регулятивний характер 
яких особливо проявляється в процесуальних нормах пра-

ва, яким притаманним являється визначення процедури, 
регламенту здійснення прав та обов’язків.

Приймаючи до уваги, що норми можуть бути і тех-
нічного порядку, ми розглядаємо тільки співвідношен-
ня нормативно-правового та договірного регулювання 
кримінально-процесуальних правовідносин. Тому їх до-
слідження почнемо з розгляду поняття «регулювання». 
Етимологічний зміст слова «регулювати» означає: 1) упо-
рядковувати, налагоджувати; 2) направляти розвиток, рух; 
3) приводити механізми чи їх частини до стану. що забез-
печує їх нормальну роботу [1]. 

Регулювання є процесом, який вимагає наявності за-
собу регулювання, суб’єкта, який має відповідні повно-
важення та можливість застосувати ці засоби, а також 
обов’язкова наявність обставин, що обумовлюють здійс-
нення регулятивної діяльності [2].

Залежно від типу регулюючого впливу виділяють нор-
мативне та ненормативне регулювання [3]. 

Нормативне регулювання є тим способом організації 
суспільних відносин, за яких досягається їх єдність, ста-
більність і порядок. Завданнями нормативного регулю-
вання є впорядкування відносин у суспільстві, колективі, 
певному соціумі, внесенні єдності та стабільності в су-
спільні відносини шляхом запровадження загальних пра-
вил. Нормативне регулювання для суспільства є внутріш-
ньою потребою, оскільки без загальних правил поведінки 
нормальне та позитивне існування суспільства в принципі 
неможливе [4]. 

Крім нормативного регулювання, виділяють ненорма-
тивне. С. С. Алексєєв відносить до ненормативних регу-
ляторів індивідуальні фактори. Тобто це таке упорядку-
вання поведінки, яке здійснюється за допомогою разових, 
персональних регулюючих дій [5]. Ненормативним регу-
люванням є уорядковуючий вплив на суспільні відносини, 
що здійснюється за допомогою різного роду соціальних 
та природних чинників індивідуально-ситуативного ха-
рактеру [6]. На наш погляд, ненормативне регулювання, 
особливо в кримінально-процесуальних правовідноси-
нах, не існує, адже можуть реально використовуватися в 
даній сфері тільки такі договори, які відповідають нормам 
права. Тому розподіл на нормативне та ненормативне ре-
гулювання являється досить умовним.

У найбільш загальному вигляді нормативне регулю-
вання сприймається як сукупність правових засобів (спо-
собів), що забезпечують вирішення життєвих ситуацій на 
основі права [8]. У правовій літературі розглядається пи-
тання і правового регулювання, під яким розуміють вплив 
за допомогою права як інструмента даного впливу [9]. 
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Регулювання – це вплив, в якому визначені конкретні 
цілі. Правове регулювання – це державний вплив, який 
здійснюється за допомогою норм, пов’язаний із встанов-
ленням конкретних прав та обов’язків суб’єктів з прямою 
вказівкою на можливе та необхідне [10].

Для порівняльного аналізу нормативно-правового і 
договірного регулювання необхідно визначитись із ос-
новними їх характеристиками, ознаками щодо засобу ре-
гулювання, суб’єкта, умов регулювання. Ознаки правового 
регулювання стали вже хрестоматійними, тому дозволимо 
собі лише нагадати про них. Вважається, що правове регу-
лювання основним засобом впливу на суспільні відносини 
має норму права. Серед учених-юристів немає єдиної дум-
ки щодо розуміння норми права. На думку В.К. Бабаєва, 
норма права – це загальнообов’язкова вказівка, виражена у 
вигляді державно-владного веління, що регулює суспільні 
відносини [11]. Т.М. Радько формулює коротке визначення 
норми права як встановлене (санкціоноване) державою за-
гальнообов’язкове правило поведінки, що охороняється від 
порушення силою державного апарату [12].

Наведення визначення поняття норми права можна 
продовжити, але навіть цих достатньо для визначення оз-
нак, які відрізняють правові норми як регулятори від ін-
ших соціальних норм. По-перше, основним джерелом їх 
формування є державна влада. Тобто спеціальним суб’єк-
том, творцем обов’язкових правових норм є законодавець, 
державні органи, які здійснюють правотворчість.

По-друге, правові норми виражають волю та інтере-
си тієї частини суспільства, яка здійснює державну владу, 
тобто норми права виражають державну волю. 

По-третє, правові норми захищені від порушень си-
лою державного апарату. Для їх підтримки створюються 
спеціальні державні органи – правоохоронні. Із наявності 
сили, яка виражається в державній владі, виходить, що 
правові норми є загальнообов’язковими для всіх [13]. 

Наведені ознаки нормативно-правового регулюван-
ня дають можливість здійснювати порівняльну характе-
ристику нормативно-правового і договірного регулювання 
відносин. При цьому слід враховувати, що в криміналь-
ному процесі як джерела права діють і так звані норма-
тивно-правові договори про взаємодію, про надання пра-
вової допомоги: міжнародні, міждержавні, міжурядові, 
міжвідомчі, регіональні (на рівні прикордонних областей 
України і Росії, Білорусії, Молдови, Румунії, Угорщини, 
Словаччини, Польщі тощо), яким притаманні риси і нор-
мативно-правового, і власне договірного.

У сучасних умовах розбудови правової держави по-
гляд на право дещо змінився. Розуміння права як виключ-
но державного регулятора суспільних відносин застаріло 
і не відповідає дійсності. Перенесення правотворчого 
процесу безпосередньо на громадянське суспільство є 
безумовним прогресом правової думки. Такі процеси за-
роджуються і в кримінально-процесуальних відносинах. 

Існує думка про те, що правотворчу функцію тією 
чи іншою мірою повинні мати всі суспільні інститути і 
окремі особи. Вважається, що це дозволить залучити не-
державних учасників – суспільні об’єднання, комерційні 
і некомерційні організації, індивідів – до правотворчо-
го процесу, зробити їх безпосередніми суб’єктами нор-
мотворчості і перетворити право на вираз суспільної, а не 
державної волі [19].

У правовій науці дедалі більшого поширення набуває 
підхід, відповідно до якого право не зводиться тільки до 
норм, встановлених або санкціонованих державою. На 
думку В.М. Сирих, право не обов’язково є продуктом пра-
вотворчої діяльності держави, воно може формуватись, 
функціонувати, регулювати суспільні відносини незалеж-
но від неї. Тобто право може творитися не тільки держа-
вою, а й недержавними суб’єктами. Хоча така правотворча 
діяльність здійснюється в межах державного дозволу, тим 
не менш даний аспект правового регулювання не можна 
вважати виключно державним [7].

Зародження та розвиток договірного регулювання як 
окремого регулятора відносин відбувалося через понят-
тя саморегуляції суспільства. Ю. А. Тихомиров вказував 
на те, що договори породжують норми саморегуляції, за-
безпечені силою закону і авторитетом суспільної думки. 
В них виражається еволюція правової системи і системи 
правового регулювання. Договір стає важливим регулято-
ром суспільних відносин [14]. На цей час договірне ре-
гулювання дедалі чіткіше виділяється в самостійний вид 
правового регулювання [18]. 

Вважається, що в процесі укладення договорів ство-
рюються норми, але норми індивідуальні, тобто такі, 
які стосуються конкретних, точно визначених індивідів, 
і розраховані на них. Розвиваючи договірну теорію, ав-
тор говорить про наявність трьох рівнів нормативності: 
загальнодержавного (на рівні держави), локального (на 
рівні колективних суб’єктів) та індивідуального (на рівні 
індивідів) саморегулювання. Одним із видів останнього 
є договірне регулювання, у результаті якого створюють-
ся «мікронорми» [15] або мононорми [16]. В договорах 
визначені правила поведінки, розраховані на конкретно 
визначених суб’єктів, а в кримінальному процесі повинен 
бути прописаний механізм втручання державних органів 
у випадках, коли не виконуються договірні зобов’язання.

Причому договірне регулювання здійснюється у зв’язку 
і з приводу конкретного випадку, застосовується до певних 
осіб і обов’язкове тільки для них. Договір розглядається як 
юридичний факт і як форма права одночасно, а договірне ре-
гулювання – як спосіб об’єднання стадії правотворчості [17].

Необхідність у договірному регулюванні криміналь-
но-процесуальних правовідносин виникає в зв’язку з тим, 
що держава не може ефективно вирішувати окремі завдан-
ня, наприклад, відшкодування матеріальних збитків від 
злочину тощо, і виявляється у встановленні та підтриманні 
необхідних соціальних зв’язків – відносин, в нашому ви-
падку, між підозрюваним і потерпілим. При цьому активі-
зація договірного регулювання в кримінально-процесуаль-
них правовідносинах обумовлена як об’єктивними, так і 
суб’єктивними вимогами сучасного життя, на яке вплива-
ють ринкові відносини. Зовнішня природа обов’язковості 
підтримується обов’язковою негативною реакцією з боку 
правоохоронних органів та суспільства на поведінку, яка 
відхиляється від моделі договірних зобов’язань.

В юридичній літературі ще в 90-х роках XX століття 
була висловлена думка про те, що договори як регулято-
ри суспільних відносин мають перспективне майбутнє 
[20]. Головна перевага договірного регулювання полягає 
в тому, що воно протікає в умовах, які передбачені в дого-
ворі і прийняті до виконання сторонами певного договору, 
а дієвість такого договору перевіряється на практиці. Нор-
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ми договору не потребують визнання їх дійсності автори-
тетом третьої особи, оскільки дотримання здійснюється 
добровільно, і строки їх дії визначаються «коефіцієнтом 
їх життєвої активності» [21]. Зміст та ефективність поло-
жень, що вносяться сторонами до договору, доводять їх 
життєспроможність та подальшу доцільність їх викори-
стання у майбутньому.

В працях сучасних авторів стосовно договірного ре-
гулювання існує дуже широкий діапазон поглядів, воно 
розглядається як «саморегуляція» [22], «індивідуальне 
регулювання» [23], «піднормативне регулювання» [24] 
тощо. Позиції науковців щодо даного питання мають де-
які відмінності. У переважній більшості наукових розро-
бок наголошується, що договір є засобом юридичного ре-
гулювання суспільних відносин, оскільки є провідником 
волі держави, а отже, і засобом державного регулювання 
суспільних відносин [25].

Договірне регулювання тією чи іншою мірою має пра-
вотворчий характер, оскільки встановлює правила пове-
дінки, яких учасники відносин повинні дотримуватися. 
Правила поведінки, що встановлюються, і є результатом 
згоди всіх учасників. Це означає, що сторони сприймають 
як обов’язкові до виконання встановлені правила поведін-
ки. Загальні для всіх правові норми беруть свій початок 
від самодіяльної правотворчості індивідуума, яка здійс-
нюється ним разом з іншими і ґрунтується на автономії, 
здатності встановлювати закони самому собі [26].

Під впливом суб’єктивних, об’єктивних факторів та 
необхідності досягнення певних інтересів окремих (гру-
пи) осіб формується програма моделі поведінки зацікав-
лених осіб, узгоджуються умови досягнення певних інте-
ресів, котрі не суперечать кримінально-процесуальному 
та кримінальному законодавству, формується договір, в 
рамках закону, який є обов’язковим для виконання сторо-
нами внаслідок індивідуального та колективного усвідом-
лення та волевиявлення.

Обов’язковість таких правил поведінки показує силу 
договірного регулювання. У зв’язку з цим, як правило, 
вказують на фактори формування такої сили. Найчастіше 
говорять про суб’єктивний фактор, який виражається у 
вільному волевиявленні [27] і, за словами И. О. Покров-
ського, настає саме тому, що цього бажали сторони [28]. 
Своєрідність договірного регулювання полягає в тому, що 
згода сторін має вільно сформуватися, «визріти» в кожно-
му з учасників з їх особистого інтересу, а не під впливом 
інших осіб [29]. Якщо учасники відносин не мають наміру 
здійснювати права та виконувати обов’язки, які виникають 
у результаті такого врегулювання, то договірне регулюван-
ня втрачає свою силу. Тому для договірного регулювання 
є необхідною умова, за якої в учасників наявне внутрішнє 
стійке переконання необхідності виконання встановлених 
правил поведінки, яке викликає юридичні наслідки.

Зовнішнім фактором, який впливає на силу договірно-
го регулювання, є те, що сторони визначають, виходячи із 
розумної оцінки обставин, умови, в яких вони будуть ви-
конуватися [29]. В контексті нашого дослідження договір 
укладається, в першу чергу, з урахуванням тих умов, які 
сформувалися в кримінальному провадженні.

При цьому сторони мають враховувати стан та про-
гнози тієї сфери, в якій застосовується договірне регулю-
вання. Також до зовнішніх факторів необхідно віднести 

ті обмеження, в рамках яких має силу договірне регулю-
вання. Це можуть бути визначені законодавством рамки 
застосування договірної норми як засобу врегулювання 
відносин. По-перше, це може бути вказівка на певну сфе-
ру чи вид відносин, до якої не можуть бути застосовані до-
говірні форми та засоби регулювання відносин. По-друге, 
законодавець може вказати сферу відносин чи їх вид, ви-
значивши загальні параметри застосування у вигляді по-
ложень «визначені необхідністю сторін», «дотримуючись 
Прав та інтересів сторін» тощо. У законодавствах деяких 
країн такі параметри виражаються в поняттях «добрі нра-
ви», «інтереси суспільства» тощо [30]. Сам законодавець, 
визначаючи ефективність договорів, починає відкрито 
визнавати пріоритет договору при регулюванні окремих 
кримінальних та кримінально-процесуальних відносин 
(ст. 46 КК України та інші; ст.ст. 8, 27 КПК України; с. 47 
КК України та ст. 10 КПК України тощо).

Вищевказане дозволяє розкрити основні ознаки до-
говірного регулювання в кримінальному процесі, а саме: 
1) договірні правовідносини можуть мати місце, за умо-
ви якщо вони передбачені в кримінальному, в кримі-
нально-процесуальному або іншому законодавстві; 2) 
добровільність волевиявлення учасників договору; 3) 
правотворчий, зобов’язуючий в рамках договору харак-
тер угоди; 4) розповсюдження вимог норм договору на 
учасників угоди; 5) обов’язковість виконання умов дого-
вору під загрозою виникнення негативних наслідків для 
порушників договору, які гарантуються державою.

Це відрізняє договірне регулювання від норматив-
но-правового регулювання, ознаки якого є стабільними та 
характеризуються: 1) всезагальністю права для всього на-
селення держави 2) втіленням волі законодавця засобами 
держави; 3) системно-нормативним змістом, передбаче-
ним в законі; 4) конкретними правовідносинами, які пря-
мо передбачені в законі; 5) цілеспрямованістю задоволен-
ня законних інтересів суб’єктів права; 6) обов’язковістю 
доведення норм права до виконання.

Порівнюючи нормативно-правове та договірне регу-
лювання в кримінальному процесі, слід зазначити, що 
перше, залежно від розуміння самого права, може як охо-
плювати договірне регулювання, так і виключати його в 
частині, не врегульованій нормами. 

Крім цього, стає зрозумілим, що правила поведінки, 
сформовані сторонами в договорі, повинні сприйматися 
як норми права, в першу чергу, для учасників договору, 
який займає в механізмі правового регулювання місце 
юридичного факту, який викликає, змінює чи припиняє 
відносини. Але в кримінальному процесі такий договір 
повинен бути передбачений в законі, де має бути роз-
писаний механізм реалізації такої угоди між сторонами, 
наприклад, між підозрюваним та потерпілим та наслідки 
його не виконання. 

Висновки. Застосування договірного регулювання обу-
мовлене природною необхідністю як суспільства в цілому, 
так і окремих осіб в утриманні балансу прав, обов’язків 
сторін кримінально-процесуальних правовідносин та їх 
найбільш оптимальної реалізації в кримінальному судо-
чинстві. «Така позитивна риса, як можливість приймати 
рішення ближче до виконавців, дає можливість більш адек-
ватно реагувати на зміни різних факторів» [31]. Договірне 
регулювання як прояв демократизації кримінальногого 
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процесу повинно базуватися на принципі свободи дій сто-
рін. Кримінальне провадження на підставі угод формує 
зв’язки в кримінально-процесуальних правовідносинах на 
основі моделей поведінки, які засновані на згоді учасників 
таких зв’язків. Причому такі моделі можуть повністю і не 
відображатися в юридичних нормах, наприклад, при при-
миренні сторін використовуються процедури медіації, які 
ще не врегульовані законом. Тому основною відмінністю 
договірного регулювання є те, що в ньому, перш за все, вті-
люється воля учасників відносин, але яка повинна бути об-
межена рамками, встановленими законодавцем.

Договірне регулювання кримінально-процесуальних 
правовідносин є демократичним соціально-правовим яви-
щем, яке можна виділити в окремий вид правового регулю-
вання. Кримінальне провадження на підставі угод має дво-
єдину сутність і повинно відбуватись на тільки на основі 
законодавчих норм, але і волевиявлень, розроблених сами-
ми сторонами. Останні не повинні суперечити нормам за-
конодавства, а за їх відсутності – загальним засадам права. 

При створенні теоретичної бази для договірного регу-
лювання кримінально-процесуальних відносин необхідно, в 
першу чергу, враховувати, що кримінальне провадження на 
підставі угод можливе тільки якщо воно передбачено в законі. 
Такі правовідносини сприймаються як ті, що не тільки перед-
бачені в законі, але тільки в випадках, коли це погоджено з во-
левиявленням учасників правових відносин. При цьому, якщо 
окремі правовідносини (медіатор – потерпілий; медіатор-під-
озрюваний) під час кримінального провадження на підставі 
угод недостатньо врегулювані в законі, то вони повинні відпо-
відати загальним засадам права і формуватися з метою забез-
печення справедливого захисту прав людини і громадянина.
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Неледва Н. В. Номативно-правовое и договорное 
регулирование уголовно-процессуальных правовых 
отношений

Аннотация. Рассмотрена проблема соотношения 
правовой и договорной сторон одного из ключевых 
Институтов уголовно-процесуального закондатальства 
Украины – уголовного производства на основании согла-
шений, которое основывается на принципе свободы дей-
ствий сторон, имеет нормотворческий характер в рамках 
соглашения. Рассматривается как юридический факт, так 
и демократическая форма права одновременно.

Ключевые слова: нормативно-правовое, договор-
ное регулирование уголовно-процессуальных правоот-
ношений, признаки договорных правоотношений.

Neledva N. Legal and contractual regulation of 
criminal-procedural legal relationships

Summary. Considered the problem of the relation of 
the legal and contractual sides of one of the key institutions 
of the criminal-procedural legislation of Ukraine – criminal 
proceeding under the agreement, which is the principle of 
freedom of action of the parties, has law-making character 
under the agreement. Considered as legal fact and as a 
democratic form of law at the same time.

Key words: legal, contractual regulation of criminal-
procedural legal relationships, signs of contractual 
relationships.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАТУСУ ЦИВІЛЬНОГО 
ВІДПОВІДАЧА ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Анотація. У статті розглянуто особливості правого 

статусу цивільного відповідача як суб’єкта доказуван-
ня. Окремо досліджено права цивільного відповідача, 
такі як подавати докази, заперечувати проти позову, да-
вати пояснення та покази, заявляти клопотання.

Ключові слова: доказування в кримінальному про-
цесі, суб’єкт доказування, цивільний позов, цивільний 
відповідач, збір доказів.

Постановка проблеми. Новий Кримінальний про-
цесуальний кодекс України, що був прийнятий 13 квітня 
2012 р. та набув чинності 19 листопада 2012 р., запрова-
див новий і не досліджений порядок провадження в кри-
мінальному судочинстві, що потребує теоретичних розро-
бок та практичних напрацювань.

Особлива увага у кримінальному процесуальному за-
коні завжди приділялась органам та особам, чиїм норма-
тивним обов’язком або правом є встановлення обставин 
досліджуваної події.

У науці кримінального процесу такі учасники кримі-
нально-процесуального доказування традиційно ймену-
ються суб’єктами доказування. Водночас серед учених 
відсутня єдність поглядів щодо поняття суб’єктів доказу-
вання, їх класифікації, обсягу повноважень, особливостей 
засвідчення юридично значимих обставин справи.

Відповідно до Конституції України, основними за-
садами судочинства, зокрема, є «рівність усіх учасників 
процесу перед законом і судом» та «змагальність сторін» 
(ст. 129).

Будь-якої спеціальної диференціації суб’єктів щодо 
кримінально-процесуального доказування законодавець 
не наводить. Між тим, з’ясування цього питання є важли-
вим не лише з наукової точки зору, а й для правозастосов-
ної практики. Очевидно, що чітка градація суб’єктів кри-
мінально-процесуальних відносин за ступенем їх участі 
у формуванні, перевірці, оцінці та використанні доказів, 
встановлення їх конкретних повноважень при цьому доз-
волить суттєво оптимізувати процес кримінально-проце-
суального доказування.

У практиці досудового провадження чи судового роз-
гляду справи такі проблеми викликають певні труднощі, 
які нерідко сприяють неправильному правозастосуванню 
в конкретних ситуаціях, що призводить до прийняття не-
законних і необґрунтованих процесуальних рішень, про-
ведення незаконних процесуальних дій, обмеження прав і 
законних інтересів учасників процесу.

Аналіз останніх досліджень. Свого часу до розгля-
ду й наукового аналізу проблем доказування звертались 

такі учені, як С. А. Альперт, Ю. П. Аленін, В. П. Бахін,  
А. Р. Бєлкін, Т. В. Варфоломєєва, В. І. Галаган,  
Ю. М. Грошевий, М. І. Гошовський, А. Я. Дубинський,  
А. В. Іщенко, Н. С. Карпов, Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Ма-
ляренко, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький,  
В. О. Попелюшко, В. М. Савицький, С. М. Стахівський, 
Ю. І. Стецовський, Ю. К. Орлов, Л. Д. Удалова, С. А. Шей-
фер, В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило, В. В. Юсупов та ін. 
Водночас лише дехто з них проводив комплексне дослі-
дження суб’єктів доказування або їх переважної частини.

Мета статті. У теорії кримінального процесу існує 
класифікація суб’єктів, а самі суб’єкти – це державні органи 
та посадові особи, які здійснюють провадження у криміналь-
ній справі, а також інші юридичні, посадові та фізичні особи, 
залучені до сфери кримінального провадження, у зв’язку з 
чим вони є носіями певних прав і повинні виконувати певні 
обов’язки [1, с. 80].

Серед суб’єктів кримінально-процесуального доказуван-
ня є й такі, чия роль у доказовій діяльності досліджена непов-
но та недостатньо всебічно. Один із таких суб’єктів – цивіль-
ний відповідач, який є об’єктом нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. Шкода, зав-
дана фізичній або юридичній особі вчиненням злочину, має 
бути відшкодована відповідними особами – потенційними 
носіями матеріальної відповідальності в кримінальному про-
цесі. Осіб, на яких покладається матеріальна відповідальність 
під час провадження у кримінальній справі, умовно можна 
розділити на дві групи: 1) особи, що безпосередньо завдали 
шкоду; 2) особи, які за законом несуть матеріальну відпові-
дальність за протиправні дії інших осіб [2, с. 29-30].

За загальним правилом, саме підозрюваний, обвинува-
чений несе матеріальну відповідальність за заподіяну ним 
шкоду. У випадках, прямо зазначених у законі, матеріальну 
відповідальність за шкоду, заподіяну злочинними діями об-
винуваченого, несуть інші особи – фізичні чи юридичні. 
Такі особи мають бути залучені до участі у кримінальному 
процесі як цивільні відповідачі за ініціативою як цивільного 
позивача, так і органів досудового розслідування, прокурату-
ри, суду. Йдеться, зокрема, про батьків, опікунів і піклуваль-
ників; навчальні, виховні та лікувальні заклади; власників 
джерел підвищеної небезпеки; підприємства та організації, 
що зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану їх працівниками 
під час виконання ними своїх трудових (службових) обов’яз-
ків тощо. Іншими словами, рішення про притягнення як ци-
вільного відповідача приймається щодо кожної особи, яка 
відповідно до ЦК України несе матеріальну відповідальність 
за шкоду, завдану злочином, коли наявні докази, що підтвер-
джують цю обставину.
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Відповідно до ч. 1 ст. 62 Кримінального процесуального 
кодексу України цивільним відповідачем у кримінальному 
провадженні може бути фізична або юридична особа, яка зав-
дяки закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану 
злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинува-
ченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпеч-
не діяння та до якої пред’явлено цивільний позов у порядку, 
встановленому цим Кодексом.

В КПК України 1960 р., в якому у ч. 1 ст. 51 вказувалось, 
що про притягнення особи як цивільного відповідача особа, 
яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а 
суд – ухвалу. Саме з моменту винесення постанови (ухвали) 
особа, що зазначена в ній, набувала статусу цивільного відпо-
відача, а значить, і можливості скористатись усіма правами 
[3]. У нині діючому Кримінальному процесуальному кодексі, 
відповідно до ч. 2 ст. 61, права та обов’язки цивільного відпо-
відача виникають із моменту подання позовної заяви органу 
досудового розслідування або суду.

Згідно з ч. 3 ст. 61 КПК України цивільного відповідача 
повідомляють про прийняті процесуальні рішення у кримі-
нальному провадженні, що стосуються цивільного позову, він 
отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим 
Кодексом, для інформування та надіслання копій процесуаль-
них рішень підозрюваному, обвинуваченому.

Тобто в результаті аналізу положення цієї статті виникає 
слушне запитання, з якого саме моменту особа набуває ста-
тусу цивільного відповідача: чи з моменту подачі цивільним 
позивачем позовної заяви, чи після того, як його буде належ-
ним чином повідомлено суб’єктами, що здійснюють досудове 
розслідування, або судом.

У Кримінальному процесуальному кодексі України від 
13 квітня 2013 р. досить незрозумілою є позиція законодав-
ця щодо цивільного відповідача як суб’єкта процесу дока-
зування.

Так, у ч. 1 ст. 93 КПК вказується, що збір доказів здійсню-
ється сторонами кримінального провадження, потерпілим у 
порядку, передбаченому цим Кодексом.

Але відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторонами 
кримінального провадження є: з боку обвинувачення – слід-
чий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а 
також потерпілий, його представник та законний представ-
ник у випадках, установлених цим Кодексом; із боку захисту 
– підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 
виправданий, особа, щодо якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи виховного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники 
та законні представники. Таким чином, ми можемо бачити, 
що жодним словом не згадується про цивільного відповіда-
ча як про суб’єкта чи учасника процесу доказування. Лише 
в ч. 3 ст. 62 КПК вказано, що цивільний відповідач має права 
та обов’язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, 
обвинуваченого, в частині, що стосуються цивільного позову, 
а також має право визнавати позов повністю чи частково або 
заперечувати проти нього.

Проаналізувавши зміст ч. 3, 4 ст. 42 КПК України, ми мо-
жемо констатувати, що цивільний відповідач як суб’єкт дока-
зування в частині, що стосується цивільного позову, має такі 
права:

– знати зміст цивільного позову;
– бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, пе-

редбачені Кодексом, а також отримати їх роз’яснення;

– давати пояснення, показання з приводу пред’явленого 
цивільного позову;

– збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді 
докази, що стосуються пред’явленого цивільного позову;

– брати участь у проведенні процесуальних дій;
– під час проведення процесуальних дій ставити запитан-

ня, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку 
проведення дій, які заносяться до протоколу;

– застосовувати з додержанням вимог КПК технічні за-
соби під час проведення процесуальних дій, в яких він бере 
участь;

– заявляти клопотання про проведення процесуальних 
дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, 
близьких родичів, майна, житла тощо;

– заявляти відводи;
– ознайомлюватися з матеріалами досудового розсліду-

вання в частині, що стосуються цивільного позову;
– одержувати копії процесуальних документів та письмо-

ві повідомлення;
– оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, про-

курора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК;
– вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює опе-
ративно-розшукову діяльність, досудове розслідування, про-
куратури або суду в порядку, визначеному законом;

– користуватися рідною мовою, отримувати копії про-
цесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він 
володіє, та в разі необхідності користуватися послугами пе-
рекладача за рахунок держави;

– брати участь під час судового розгляду у допиті свідків;
– збирати і подавати суду докази;
– висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо 

клопотань інших учасників судового провадження;
– виступати в судових дебатах;
– ознайомлюватися з журналом судового засідання та тех-

нічним записом судового процесу, які йому зобов’язані нада-
ти уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої 
зауваження;

– оскаржувати в установленому КПК порядку судові рі-
шення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апе-
ляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати 
на них заперечення.

Традиційно процес доказування поділяють на три етапи: 
збирання, перевірка та оцінка доказів.

Що стосується засобів збору доказів цивільним відпові-
дачем щодо цивільного позову, то відповідно до ст. 93 КПК 
України сторона захисту, потерпілий здійснює збір доказів 
шляхом витребування та отримання від органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій до-
кументів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, 
актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшуко-
вих) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших проце-
суальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні 
забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

У контексті розгляду правового статусу цивільного відпо-
відача у кримінальному процесі і його ролі в доказуванні у 
кримінальній справі, насамперед, підлягає дослідженню його 
право подавати докази. Водночас варто зауважити, що стави-
ти і досліджувати питання звуження чи розширення повнова-
жень цивільного відповідача у процесі збирання та подання 
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доказів не є коректним, оскільки цивільний відповідач, як і 
будь-який інший учасник кримінального процесу, відповідно 
до положень чинного КПК України в частині збору доказів не 
є суб’єктом цієї діяльності.

Щодо перевірки доказів, то, враховуючи, що її способами 
є аналіз зібраних у справі доказів, а також провадження но-
вих, повторних і додаткових слідчих дій, участь цивільного 
відповідача у цьому процесі також виявляється сумнівною. 
Залишається третій етап, тобто оцінка доказів. Проаналізу-
вавши зміст ст. 94 КПК України, також приходимо до виснов-
ку, що законодавцем цивільний відповідач до числа суб’єктів 
оцінки доказів не внесений.

Серед більш реальних та ефективних прав цивільного 
відповідача щодо участі у процесі доказування у кримі-
нальній справі є право заперечувати проти пред’явлено-
го позову, право давати пояснення та свідчення по суті 
пред’явленого позову, право заявляти клопотання, у тому 
числі з питань збирання, перевірки та оцінки доказів поса-
довими особами, що ведуть процес.

Заперечення проти пред’явленого позову надає можли-
вість цивільному відповідачу не лише не погоджуватись із 
пред’явленим цивільним позовом, а й заявити про повну чи 
часткову незгоду з ним, а також висловити свою думку із 
приводу зазначених у позовній заяві обставин. Із цього оче-
видним є те, що одразу після отримання статусу цивільного 
відповідача у кримінальному процесі особа повинна бути оз-
найомлена зі змістом позовної заяви.

Заперечення цивільного відповідача проти пред’явленого 
позову може бути як усним, так і письмовим. У будь-якому 
разі факт заперечення має бути відображений у матеріалах 
кримінальної справи.

Заперечуючи проти пред’явленого цивільного позову, ци-
вільний відповідач може наступне:

– заперечувати наявність обставин, які дозволяють вва-
жати його матеріально відповідальним за шкоду, завдану 
злочином;

– оспорювати існування причинного зв’язку між суспіль-
но небезпечним діянням і наслідками, що настали;

– обґрунтовувати менший розмір шкоди, яку він повинен 
відшкодувати;

– доводити до відома посадових осіб інші дані, які не 
узгоджуються зі змістом пред’явленого цивільного позову 
(спростовувати позовні вимоги та обставини, на яких вони 
ґрунтуються) [4, с. 53-54].

Право давати пояснення та свідчення по суті пред’явлено-
го позову надає можливість цивільному відповідачу повідо-
мити факти щодо обставин, що стали підставою для притяг-
нення його до участі у кримінальному процесі як цивільного 
відповідача. Термін «пояснення», що використаний законо-
давцем у цьому випадку, наводить на думку, що цивільний 
відповідач (як, до речі, і цивільний позивач) у кримінально-
му провадженні не допитується, від нього лише відбирають 
пояснення, що, як відомо, відбувається, як правило, на стадії 
порушення кримінальної справи і документується у довіль-
ній формі. Однак крім пояснень цивільний відповідач може 
давати і свідчення на досудовому слідстві та судовому роз-
гляді справи. Мало логіки буде у тому, що потерпілого, під-
озрюваного слідчий буде допитувати у передбаченій законом 
процесуальній формі, а у цивільного відповідача відбирати 
пояснення у довільній формі.

Право заявляти клопотання – це той процесуальний за-

сіб, за допомогою якого цивільний відповідач може впливати 
на перебіг провадження у справі, зокрема, в частині кримі-
нально-процесуального доказування. Як зазначається у про-
цесуальній літературі, клопотання – це письмове чи усне 
прохання учасника процесу, що звернене до органів та осіб, 
які здійснюють провадження у справі, про вчинення ними 
певних процесуальних дій чи прийняття процесуального рі-
шення з метою встановлення обставин, що мають значення 
для справи, забезпечення прав і законних інтересів особи, що 
звернулася з клопотанням, або особи, інтереси якої представ-
лені [5, с. 129].

Висновки. Таким чином, передбачені КПК України права 
цивільного відповідача щодо участі у процесі доказування у 
кримінальному провадженні та рівень їх реалізації свідчать 
про те, що сьогодні, незважаючи на закріплений у Консти-
туції України та в новому Кримінальному процесуальному 
кодексі України принцип змагальності, так і залишається 
невирішеною проблема рівноправності всіх учасників кри-
мінального провадження. Логічним і доцільним буде внести 
зміни до діючого КПК, а саме: чітко визначити, з якого мо-
менту особа набуває статусу цивільного відповідача, якими 
правами й обов’язками наділений саме цивільний відповідач, 
а не містити посилання на норми щодо прав та обов’язків ін-
ших учасників кримінального провадження.
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Рыбалка А. В. Проблемные аспекты статуса 
гражданского ответчика как субъекта доказывания 
в уголовном производстве

Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
правого статуса гражданского ответчика как субъекта 
доказывания. Отдельно исследованы права граждан-
ского ответчика, такие как подавать доказательства, 
возражать против иска, давать объяснения и показания, 
заявлять ходатайства.

Ключевые слова: доказывание в уголовном про-
цессе, субъект доказывания, гражданский иск, граждан-
ский ответчик, собирание доказательств.

Rybalka O. Problematic aspects of the civil defendant 
as a subject of proof in criminal proceedings

Summary. Features of a legal status of the civil 
respondent as subject proves are considered. Such rights of 
the civil respondent: to submit proof, to object to the shown 
claim are separately investigated, to offer explanations as a 
matter of fact the shown claim, to declare petitions.

Key words: proof in a criminal trial, the subject of 
proof, civil lawsuit, civil defendant, collecting evidence.
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ТАКТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДОПИТУ 
ПІДОЗРЮВАНОЇ ОСОБИ, ОСНОВОЮ ЯКИХ Є ЗНАННЯ 

ЗІ СФЕРИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація. У статті висвітлено актуальні питання 

джерел тактики допиту підозрюваної особи, що ґрунту-
ються на знаннях зі сфери невербально-комунікативно-
го спрямування. Концептуальним аспектом пропонова-
ної наукової роботи є виявлення слідчим під час допиту, 
завдяки застосуванню новітніх невербально-комуні-
кативних тактичних засобів, неправдивих відомостей 
у показаннях підозрюваних осіб. Процес дослідження 
супроводжувався проведенням криміналістичного екс-
перименту.

Ключові слова: тактичні джерела, науковий експе-
римент, знання зі сфери невербальної комунікації.

Постановка проблеми. Актуальність тематики пер-
шоджерел тактики допиту підозрюваної особи зі сфери 
знань невербальної комунікації об’єктивно обумовлена 
потребами слідчої практики, до того ж, у двоаспектно-
му плані. Перший напрям стосується того, що завдяки 
знанням зі сфери невербальної комунікації слідчий має 
реальну змогу оцінити правдивість, щирість показань під-
озрюваної особи, яка допитується. У такому разі слідчому 
у процесі допиту необхідно деталізовано й кваліфіковано 
аналізувати носії кожного з видів невербальних комуні-
каційних засобів. Відповідно, другий напрям актуально-
сті тематики має безпосередню причетність до питання 
застосування знань зі сфери невербальної комунікації як 
витоків тактики допиту підозрюваної особи.

Виклад основного матеріалу дослідження. У якості 
вступу є доцільним, у першу чергу, розглянути поняття і 
сутність невербальної комунікації, а також питання струк-
тури відповідної наукової системи. Отож, невербальна 
(від лат. verbum – слово) комунікація (від лат. сommunico 
– спілкування, роблю загальним) являє собою системати-
зовану сукупність знань зі сфери процесу взаємоспілку-
вання людей на основі обміну повідомлень завдяки невер-
бальним (немовним) засобам. Водночас, хоча невербальна 
комунікація і реалізується через систему певних засобів 
та, в основному, мимовільно, неусвідомлено, проте є фун-
даментальною ознакою української, як і будь-якої іншої, 
національної культури. Звісно ж, що йдеться перш за все 
про психічну культуру людини, а отже – суспільства. За-
соби невербального спілкування є предметом вивчення 
таких наук зі сфери психології, як кінесика (грец. кynesis 
– рух), такесика (англ. tacesics – доторкнутися) і проксе-
міка (англ. proximity – близькість) [5, с. 103]. Водночас 
елементи, що входять до предмета дослідження кінесики 
(зовнішні прояви людських почуттів і емоцій) та такеси-
ки (дотики під час спілкування), спеціалісти йменують 
мовою тіла людини. Зокрема, предметом вивчення кіне-

сики є міміка (рух м’язів обличчя), жести (жестові рухи 
окремих частин тіла), пантоміміка (моторика всього тіла 
і пози, постава, нахиляння, хода), відповідно, такесики 
– потиски руки, поцілунок, погладжування та відштовху-
вання. У свою чергу предметом вивчення проксеміки є пи-
тання розміщення партнерів під час спілкування. Йдеться 
про міжособистісний простір: дистанцію між особами, 
які задіяні у несловесному спілкуванні, а також взаємне їх 
розташування [5, с. 103]. До окремої групи засобів невер-
бального спілкування психологи відносять питання часо-
вих характеристик (тривалості спілкування, пунктуаль-
ності учасників відповідних відносин, своєчасності їхніх 
дій). Буде доцільним додати, що усі невербальні засоби 
спілкування традиційно поділяють на три основні види: 
1) фонаційні; 2) кінетичні; 3) графічні.

Значний науковий внесок у розроблення теорії невер-
бальної комунікації зробили Ч. Дарвін [1], Р. Бердвіесл 
[2], А. Мейєрабін [9], А. Піз [11], Е. Хол [13], Р. Екслайн, 
Л. Вінтерс [3], Д. Грей [3], Д. Шует [3], В.А. Лабунська [7] 
та інші. Варто також зауважити, що дослідженням питань 
застосування невербально-комунікативних знань під час 
розслідування злочинів займалися як вітчизняні, так і за-
рубіжні вчені, зокрема В.К. Коновалова [4], О.А. Луценко 
[8], В.С. Позій [12], Д.О. Поштарук [12] та інші.

Отже, спочатку варто приділити належну увагу пи-
танням оцінки слідчим під час допиту завдяки знанням 
зі сфери невербальної комунікації правдивості показань 
підозрюваної особи. Одночасно бажано зазначити, що 
дехто з криміналістів вважає правильним класифікувати 
слідчі дії на вербальні і невербальні. Проте формулюючи 
перелік слідчих дій, що об’єднані кваліфікуючою ознакою 
невербальності, вони зараховують до нього огляд, обшук, 
призначення і проведення експертиз та інші процесуальні 
дії, проведення яких в основному здійснюється лише за 
участі сторони обвинувачення або з процесуально незнач-
ною (пасивною) участю сторони захисту. Дійсно, прова-
дження кожної із зазначених, як й інших процесуальних 
дій, супроводжується малим відсотком мовної форми 
збору відомостей про обставини, що підлягають доказу-
ванню. Значно більшим є відсоток других – процесуаль-
но-правових, тактичних та методичних форм їх проведен-
ня. Стає зрозумілим, що перелік слідчих дій, які об’єднані 
кваліфікуючою ознакою невербальності, все ж таки за 
своєю криміналістичною сутністю є переліком не слід-
чих, а процесуальних дій. Однак перший напрям даного 
криміналістичного дослідження необхідно сприймати як 
вміння слідчого за допомогою невербальних комунікатив-
них знань у психологічному розумінні оцінити сутність, 
правильність мовної інформації про обставини, що підля-
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гають доказуванню, отриманої від допитуваної підозрю-
ваної особи. У даному контексті В.Ю. Шепітько правиль-
но вважає, що психофізіологічні реакції від допитуваної 
особи не мають доказового значення, а лише виконують 
орієнтуючу функцію [6, с. 204]. І це дійсно так, адже не-
вербально-комунікативні рухи тіла людини безпосеред-
ньо зумовлені природою її імпульсивних, несвідомих дій, 
сутність яких у фізіологічному значенні відображається 
завдяки збудженням нервових волокон, що спричиняють 
ті чи інші подразнення. Таким чином, імпульсивні, тоб-
то несвідомі, дії у нервовій системі тіла людини функці-
онують поза сферою її вольових рішень. Це означає, що 
при допиті слідчий у тактичному розумінні має більшою 
мірою вірити мові рухів тіла підозрюваного, аніж відомо-
стям, які він отримав від допитуваного у словесній формі.

Отже, кожний із трьох основних видів невербальних 
засобів передачі інформації (фонаційний, кінетичний і гра-
фічний) завдяки розгалуженій структурі властивих їм еле-
ментів є свого роду природним дзеркалом, що відображає 
іншому суб’єкту допиту відомості про психічний стан спів-
розмовника. Адже емоційний тонус людини, яка перебуває 
у стані певної психічної модальності, завжди динамічно 
відображається в тих чи інших її усвідомлених і неусвідом-
лених діях. Наприклад, сам слідчий проявляє під час допи-
ту підозрюваної особи міміку і жести незалежно від того, 
чи застосовує він щодо допитуваної особи засоби слідчої 
тактики. Таким чином, під час допиту підозрюваного у 
вчиненні злочину з боку слідчого, допитуваного та його 
захисника мають місце дві форми людського спілкування 
– вербальна (словесна) і невербальна (несловесна). Невер-
бальне, тобто несловесне спілкування кожного із суб’єктів 
відповідних кримінальних процесуальних відносин здійс-
нюється за допомогою образів і немовних елементів.

Щоправда, підозрювана особа під час допиту з до-
помогою власних емоційно-вольових функцій психіки в 
основному прагне контролювати своє мовлення. Однак 
у разі, якщо слідчий володіє спеціальними знаннями зі 
сфери невербальної комунікації, він має реальну змогу 
спостерігати за функціонуванням невербальних засобів 
спілкування підозрюваного, аналізувати їх прояви та оці-
нювати отримані мовні відомості на предмет їх щирості, 
правдивості. Із цього приводу є й інші точки зору, напри-
клад, В.Ю. Шепітько зазначає, що спостереження слід-
чого у процесі допиту за поведінкою допитуваної особи, 
її психофізіологічними реакціями не здатне виявити не-
правду. На думку вченого, спостереження лише реєструє 
зовнішні прояви, які відображають динаміку стану допи-
туваного під час допиту, а також різне реагування на те чи 
інше запитання або пред’явлений доказ [6, с. 204]. Про-
те досліди практикуючих психологів підтверджують, що 
коли людина намагається щось втаїти (або збрехати), вона 
уникає зустрічі очима з партнером під час розмови [5, с. 
104]. Засвідчити вірогідність даного висновку психологів 
можливо також завдяки народним традиціям виховання 
батьками підлітків, які нерідко з різних причин можуть 
казати неправду. Усім відома типова сцена спілкування 
матері з неслухняним сином, який невідомо де перебував 
увесь день, що минув (матір звертається до сина: «Ди-
вись мені у вічі! На мене дивись!»). Отож, відповідно до 
джерел слідчої тактики, що базується на знаннях зі сфери 
невербальної комунікації, коли допитувана підозрювана 

особа дає неправдиві показання, то вона в основному уни-
кає зустрічі поглядом зі слідчим.

З метою перевірки, чи дійсно людина, яка уникає зо-
рового контакту із зацікавленим співрозмовником, каже 
неправду, тобто дає неправдиві показання, або змовчує ві-
домості про обставини, що підлягають доказуванню у кри-
мінальному провадженні, нами було проведено наступне 
наукове дослідження. 10 грудня 2013 р. у великій аудиторії 
одного з вищих навчальних закладів м. Києва ми зібрали 
70 повнолітніх осіб. Усім сімдесяти присутнім були вруче-
ні інформаційні записки, в яких повідомлялося, що через 
декілька хвилин при виході з аудиторії їм необхідно буде 
розповісти про плани проведення відпочинку влітку 2014 
р. Кожний із цих сімдесяти осіб отримав також і зафіксу-
вав за допомогою спеціальної прищіпки до лацкана свого 
верхнього одягу виготовлену на цупкому папері розміром 
10х10 см бірку з відповідним номером. Уповноважений із 
сектору забезпечення таємно від дослідників передав три-
надцятьом із присутніх (що виявилися під номерами 5, 10, 
18, 66, 27, 39, 43, 47, 50, 52, 58, 61, 67) грошові купюри 
вартістю 100 грн і попросив, щоб кожний із них при ви-
ході заперечував факт отримання грошей. Водночас упов-
новажений із сектору забезпечення, знову ж таки таємно, 
оперативно скомплектував із тринадцяти інших присутніх 
умовну групу, учасники якої мали бірки з номерами 2, 12, 
22, 25, 31, 33, 45, 46, 51, 59, 60, 64, 70, і попросив кожного 
з них розповідати при виході дослідникам, що він отри-
мав 100 грн. Іншим сорока чотирьом піддослідним ніяких 
додаткових настанов, як себе вести у подальшому, ніхто 
не надавав. Згодом кожний із сімдесяти піддослідних, по 
одному виходячи з аудиторії до коридору, сідав перед до-
слідником на стілець і впродовж двох хвилин спілкування 
відповідав на наступні запитання:

1) Ви щойно отримали 100 грн?
2) Чому Ви настільки впевнено кажете неправду?
3) На що Ви розраховуєте, заводячи в оману в першу 

чергу самого себе?
4) Чому міміка Вашого обличчя говорить правду про 

Вашу неправду, а Ви намагаєтесь мене переконати у про-
тилежному?

5) Чому Ви настільки досконало кажете неправду?
6) Які обставини спонукали Вас до таких дій?
7) Я маю фотографії, які підтверджують, що Ви кажете 

неправду. Що Ви на це скажете?
8) Розкажіть, будь-ласка, правду, розкажіть, і це піде 

Вам на користь.
9) На щастя, знайшовся свідок, який бачив події, від-

ступати нікуди, тому ще раз і востаннє запитую, як все 
відбулося?

10) Ви зізнаєтесь, проти Вас свідчать усі докази, чи 
можливо будете заперечувати очевидне? Це не розумно. 
Кажіть правду.

11) Ваша розгубленість та ваші спітнілі долоні свід-
чать про те, що Ви хвилюєтесь, а якщо так, то Ви не впев-
нені у своїх словах, тобто кажете неправду?

12) Скільки Ви заробляєте щомісяця?
13) У мене є доказ (відеозапис) того, що Ви брали гроші.
14) Навіщо Ви кажете неправду? Яка у Вас для цього 

причина?
15) Наведіть докази, які підтверджують, що Ви не от-

римували 100 грн?
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Словесні відповіді піддослідних та їх невербально-ко-
мунікативна поведінка фіксувалися з допомогою прихова-
ної відеокамери. Аналіз отриманих результатів дозволив 
зробити висновок, що усі 26 осіб, які мали говорити не-
правду щодо отримання і не отримання грошей, викона-
ли поставлене перед ними завдання. 82% з них під час 
відповідей не дивилася на дослідника (відводили погляд 
у бік). А 63% піддослідних, відповідаючи на запитання, 
своїми руками торкалися носа та інших частин обличчя 
і не тільки.

Зі 44 осіб, які не отримували будь-яких вказівок, окрім 
письмової настанови, що при виході слід розповісти про 
плани з приводу проведення відпустки влітку 2014 р., на 
запитання «Чи отримували Ви 100 грн?» 88% відповіли 
ні, а, відповідно, 12% – так. Невербально-комунікативна 
поведінка зазначених 12% осіб, тобто тих, хто з власної 
волі розповіли неправду, в її кількісно видовому вимірі не 
мала особливих розбіжностей з поведінкою попередників. 
У підозрюваної особи, яка дає неправдиві показання, змі-
нюється також величина зіниць її очей. Із зазначених при-
чин слідчий з урахуванням ситуації має у культурній фор-
мі зробити зауваження допитуваній особі і запропонувати 
їй дивитися під час відповідей на нього (слідчого). У цей 
момент, як і в подальшому під час допиту, слідчий усю 
свою увагу має зосередити на допитуваному, а погляд, 
зокрема, сконцентрувати в зоні перенісся підозрюваного. 
Доречним також для слідчого буде, за таких обставин, за-
стосовувати щодо допитуваного необхідні тактичні при-
йоми, а особливо ті, тактичними витоками яких є знання 
у галузі метафізичної як недіалектичної філософії (звер-
нення до форми морально-емоційних цінностей підозрю-
ваного – віри у Бога, честі, совісті тощо).

Окрім того, якщо допитувана підозрювана особа дає 
неправдиві показання, то в залежності від її характеру і 
темпераменту засоби невербальної комунікації можуть 
проявлятися як в активній, так і в пасивній формах. Ак-
тивна форма підсвідомого функціонування засобів невер-
бальної комунікації у допитуваної підозрюваної особи, 
яка дає неправдиві показання, може проявлятися в діях 
її рук, зокрема, у прикриванні рота, потиранні носа, щік, 
вух. Під час словесної розповіді допитувана підозрювана 
особа, яка дає неправдиві показання, може своїми рука-
ми здійснювати дотичні жести, зокрема, торкатися носа, 
пригладжувати волосся на голові, потирати вуха, під-
боріддя, лоб, очі. За вказаних умов словесні неправдиві 
показання з боку допитуваного підозрюваного можуть 
також неусвідомлено супроводжуватися активною жести-
куляцією. Пасивна форма функціонування засобів невер-
бальної комунікації в підозрюваної особи, яка дає неправ-
диві показання під час допиту, також може проявлятися в 
діях її рук, а саме – в обмеженні жестикуляції. Наприклад, 
коли допитувана особа сидить, то вона може ховати свої 
руки (наприклад, позаду спини, у кишені, всовувати руки 
під себе, ховати руки на грудях, склавши їх у прямокутну 
форму тощо). Слідчий повинен уміти за допомогою знань 
про кінетичні невербально-комунікаційні компоненти ви-
являти під час допиту ті з них у поведінці підозрюваного, 
що засвідчують його занепокоєння, невпевненість, нерву-
вання та агресивність. Так, допитуваний може проявляти 
зазначені емоційні стани завдяки певним позам і жестам. 
Зокрема, при агресивності допитувана підозрювана осо-

ба може: тримати кулаки стиснутими впродовж певного 
часу; пронизливо дивитися у вічі слідчому або на певний 
предмет; складати (перехрещувати) руки на грудях; пере-
бивати запитання слідчого тощо. Водночас підозрювана 
особа, яка дає неправдиві показання під час допиту, пе-
ребуває в стані занепокоєння, нервування, про що може 
засвідчувати прикривання рукою рота під час бесіди. Ви-
явлення слідчим наявності у допитуваної особи певної 
кількості психофізіологічних реакцій, визначення сили 
їх прояву дозволяє йому залежно від слідчої ситуації за-
стосовувати щодо допитуваного ті чи інші засоби слідчої 
тактики.

Під час допиту слідчим підозрюваної особи одним із 
важливих засобів невербальної комунікації, що своєрід-
но характеризує її, є міжособистісний простір. У теорії 
невербальної комунікації міжособистісний простір – це 
просторова дистанція, що неусвідомлено встановлюється 
при безпосередньому спілкуванні між людьми. Допит під-
озрюваного є особливим видом невербальної комунікації, 
тобто несловесного спілкування допитуваного зі слідчим, 
та слугує свого роду додатком до мовної інформації або 
мовного способу збору відомостей під час даної слідчої 
дії. Усі умови допиту, у тому числі й питання часу допиту, 
в основному унормовані в ч. 2 ст. 224 Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – КПК України). Проте 
питання просторової дистанції між слідчим і допитува-
ною підозрюваною особою законодавець, на жаль, не вре-
гулював. Варто водночас зауважити, що проблема просто-
рової дистанції між слідчим і допитуваною особою, яка 
має процесуальний статус підозрюваної, у слідчій прак-
тиці унормовується на рівні звичаєвого права, а також 
культурних національних традицій. Наприклад, у кабінеті 
слідчого, слідчих підрозділів, органів внутрішніх справ 
просторова дистанція між слідчим і допитуваною особою 
в середньому становить два метри. Щоправда, відстань 
між слідчим і допитуваною підозрюваною особою може 
регулюватися за рахунок переміщення стільця, за яким 
має сидіти допитувана особа. У кімнатах, призначених 
для проведення слідчих дій, що дислокуються в ізолято-
рах тимчасового тримання, а також у слідчих ізоляторах 
слідчий позбавлений можливості регулювати просторову 
дистанцію. І це з тих причин, що короткі лави для сидіння 
слідчого і допитуваного, а також стіл з метою дотриман-
ня особистої безпеки є зафіксованими у відповідний спо-
сіб до бетонної долівки. Міжособистісний простір, тобто 
відстань від слідчого до допитуваної підозрюваної особи, 
має бути такою, щоб забезпечувати належний візуальний 
контакт між учасниками даних процесуальних відносин. 
Звісно ж, слідча діяльність у контексті визначення міжо-
собистісного простору як відстані між слідчим і допиту-
ваною підозрюваною особою залежить від двох основних 
чинників: національних традицій, звичаїв і норм моралі 
та практики досудового розслідування у відповідному 
відомстві (органах внутрішніх справ; органах безпеки; 
органах, що здійснюють контроль за додержанням подат-
кового законодавства; органах державного бюро розсліду-
вань). Утім, скерованість зору слідчого має безперешкод-
но контактувати з поглядом допитуваного підозрюваного. 
А це у свою чергу означає, що міжособистісний простір 
між слідчим і допитуваною підозрюваною особою не має 
бути наповнений різноманітними предметами (вазонами, 
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настільними лампами, стовпчиками книг тощо). Аналізом 
матеріалів, зібраних зі сфери слідчої практики, встанов-
лено, що відстань між слідчим і допитуваною підозрю-
ваною особою у позитивному тактичному розумінні не 
повинна перевищувати один метр. Є важливим також кон-
статувати, що хід та результати проведення допиту підо-
зрюваної особи, відповідно до ч. 1 ст. 104 КПК України, 
слідчий має зафіксувати у протоколі. Окрім того, водночас 
із веденням протоколу допит може фіксуватися за допомо-
гою технічних засобів. Отже, виконання названої проце-
суальної діяльності потребує від слідчого витрат часу та 
певних морально-психологічних і фізичних зусиль. При 
усій завантаженості слідчого, йому все-таки варто спря-
мовувати свій погляд на допитувану підозрювану особу, і 
саме поглядом як елементом функції сприйняття, у комп-
лексному поєднанні із системою елементів когнітивної 
сфери, регулювати хід допиту. Тривалий погляд слідчого 
на підозрювану особу є доречним у конфліктній ситуації, 
коли допитуваний навіть за наявності пред’явлених йому 
доказів не визнає своєї причетності до події злочину. Про-
никливий, настирливий погляд слідчого на підозрюваного 
у зазначеній ситуації закономірно може викликати в ос-
таннього хвилю фальшивого незадоволення й обурення. 
Але слідчому варто пам’ятати, що під час досудового роз-
слідування злочину можливі й криміналістичні помилки. 
Проте, ситуація суперництва поглядами між слідчим і до-
питуваною підозрюваною особою має бути вирішена на 
користь пізнання істини, тобто встановлення об’єктивних 
обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 
провадженні. Це означає, що у даній ситуації слідчий має 
високопрофесійно застосовувати щодо допитуваного під-
озрюваного весь наявний у його розпорядженні арсенал 
засобів слідчої тактики.

Уся ідея тактичного психологічного впливу на допиту-
вану підозрювану особу через невербальні комунікаційні 
джерела полягає в тому, що є наявною певна невербаль-
но-комунікативна ситуація, яка контролюється завдяки 
спостереженням слідчого і його аналітичній діяльності. 
Таким чином, завдання слідчого полягає в тому, щоб у 
виразах обличчя (міміці) підозрюваного, допитуваного, 
або його позі, жестах, а також через інтонацію та модуля-
цію голосу зуміти побачити (виявити) правду і неправду в 
його показаннях. Слідчий може також напередодні допиту 
завдяки невербально-комунікаційним джерелам виявити 
морально-психологічний настрій підозрюваного.

Другий напрям актуальності тематики, що досліджу-
ється, стосується конкретно питання застосування не-
вербально-комунікаційних знань у формі першоджерел 
тактики допиту підозрюваної особи, в основі якої є мов-
чання слідчого. Адже мовчання в окремі моменти життя 
людини відіграє надзвичайно важливу роль. Не випадково 
Іван Нечуй-Левицький у своєму художньому творі «При-
чепа» зазначав: «Буває час, де потрібніше красномовне 
мовчання, ніж гірке слово» [10, с. 137]. Проте перш за 
все використання слідчим під час допиту підозрюваної 
особи знань зі сфери невербальної комунікації як тактич-
них джерел у реальній дійсності має відповідати певним 
принципам. Зокрема, зазначена тактична діяльність слід-
чого має бути такою: 1) вибудувана на основі усвідомле-
них мисленнєвих процесів щодо передбачення наслідків; 
2) співвідносна слідчій ситуації; 3) чітко спланована; 4) 

виконана самостійно або із залученням інших осіб; 5) ко-
ротка у часі (триває приблизно до 17 секунд і більше); 6) 
проведена у місці, незнайомому для допитуваної особи; 
7) добре організована; 8) реалізована у цілеспрямованих 
фізичних діях, які він мав би за звичайних умов супрово-
джувати словесно, але сплановано цього не робить (прин-
цип німого кіно); 9) заснована на вроджених та набутих 
засадах артистизму, а саме моментах пантомімічного й 
мімічного акторства; 10) супроводжується застосуванням 
різних предметів, у тому числі тих, що мають опосеред-
коване відношення до обставин, які підлягають доказу-
ванню (наприклад, предмети, схожі з викраденими тощо) 
або засоби фіксації ходу та результатів слідчої дії (бланк 
протоколу допиту, ручка тощо).

Типовим зразком тактичного прийому, що застосову-
ється у відповідній слідчій ситуації (підозрювана особа 
під час допиту дає неправдиві показання) і базується на 
знаннях зі сфери невербальної комунікації, є така його 
теоретична модель: слідчий під час допиту замовкає і не-
сподівано для підозрюваної особи піднімається з-за столу 
та, стоячи мовчки, показує їй предмет, що лише за фор-
мою нагадує той, у викраденні якого вона підозрюється. 
Далі слідчий, знову ж таки мовчки, підходить до допиту-
ваного, протягує свою руку, в якій тримає протокол допи-
ту і ручку (або бланк протоколу допиту), та кладе їх перед 
ним на стіл. У зазначений момент буде ефективним також, 
щоб слідчий поклав перед допитуваним розгорнутим КК 
України (у місці обставин, які пом’якшують покарання) і 
вказівним пальцем декілька разів з висоти 3-5 см без фі-
зичного напруження постукав у місце, де видрукуваний у 
ньому п. 1 ч. 1 ст. 66. Потім слідчому, продовжуючи мов-
чати, бажано зайняти своє робоче місце за столом в очіку-
ванні позитивного тактичного результату. Передбачаєть-
ся, що від зазначеного тактичного психологічного впливу 
підозрювана допитувана особа не зазнала будь-яких пору-
шень своїх процесуальних прав. Йдеться про відсутність 
порушень законності у питанні поваги до людської гідно-
сті допитуваного. За таких умов допитувана підозрювана 
особа добровільно з власної ініціативи виявляє бажання 
реалізувати передбачене ч. 7 ст. 224 КПК України право 
викласти свої показання власноручно. До застосування 
тактичного прийому, що ґрунтується на знаннях зі сфери 
невербальної комунікації, тобто тих, що не супроводжу-
ються словесно, можливе також залучення других слідчих 
спеціалістів та ін. Доцільно буде підкреслити, що основ-
ною умовою залучення й іншого слідчого (слідчих), і спе-
ціаліста до застосування під час допиту підозрюваного 
тактичних прийомів, як і інших тактичних засобів, дже-
релами яких можна вважати знання зі сфери невербальної 
комунікації, є виконання ними певних фізичних дій без 
словесного супроводу. Класичним прикладом застосуван-
ня під час допиту підозрюваної особи тактичного прийо-
му, витоки якого – знання зі сфери невербальної комуні-
кації, серед криміналістів є, зокрема, виконання слідчим 
фізичних дій без словесного супроводу, і стосується роз-
гляду ним фотографій, що видимі підозрюваному лише зі 
зворотного боку. Щоправда, невербально-комунікативна 
діяльність слідчого у такій ситуації має супроводжувати-
ся також виконанням серії інших майже аналогічних дій, 
у тому числі як до, так і після пред’явлення фотографій. 
У якості об’єктів, що застосовуються для психологічного 
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невербально-комунікативного впливу на допитувану підо-
зрювану особу, окрім фотозображень можуть застосовува-
тися схеми, графічні зображення оглянутого місця чи ок-
ремих речей, криміналістичні копії (відбитки та зліпки), 
речі і документи, які мають значення для кримінального 
провадження.

Засоби слідчої тактики, що базуються на витоках знань 
зі сфери невербальної комунікації, можуть застосовува-
тися під час допиту особи, яка підозрюється у вчиненні 
багатоепізодних злочинів за співучасті, зокрема, групою 
осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою 
групою або злочинною організацією. Фактично йдеться 
про розкриття злочинів даної категорії за допомогою за-
стосування під час допиту підозрюваної особи тактичних 
операцій. За відповідної слідчої ситуації, коли, наприклад, 
двоє зі співучасників виявлені, проте не визнають своєї 
причетності до вчинення тих чи інших злочинів, слідчий 
відповідно до чинної криміналістичної концепції може 
провести під час допиту підозрюваної особи тактичну 
операцію, що базується на залученні знань зі сфери невер-
бальної комунікації. І це тому, що слідча тактика як теоре-
тико-практична криміналістична модель у сьогоднішніх 
умовах виконання завдань кримінального провадження 
у питанні боротьби зі злочинністю об’єктивно потребує 
якісного оперативно-розшукового забезпечення. Однак, 
на жаль, на нормативно правовому рівні (у КПК Украї-
ни) питання проведення тактичної операції не унормова-
не. Незважаючи на це, в умовах слідчих ситуацій, коли 
слідчий для вирішення тих чи інших тактичних завдань 
на стадії досудового розслідування злочину спроможний 
самостійно застосовувати знання технічних, природничих 
і гуманітарних наук як першоджерел криміналістичної 
тактики, він достатньо вдало виконує відповідні криміна-
лістичні функції. Є зрозумілим, що до системи гуманітар-
них, зокрема, правових наук закономірно віднести також 
і окрему групу знань зі сфери теорії оперативно-розшуко-
вої діяльності, що за певних умов може суттєво сприяти 
криміналістичному забезпеченню допиту підозрюваного 
і не тільки. Проте із цілком об’єктивних причин слідчий 
для якісного криміналістичного забезпечення проведення 
допиту підозрюваної особи не має реальної змоги само-
стійно практично застосовувати знання зі сфери теорії 
оперативно-розшукової діяльності. Це стосується, на-
приклад, і проведення тактичних операцій під час допиту 
підозрюваної особи, яка не визнає своєї причетності до 
вчинення окремих злочинів. Варто визнати, що нині у 
слідчій, а також в оперативно-розшуковій практиці про-
ведення тактичних операцій не припинилося. Можливо, 
саме з цих причин, передбачаючи ймовірні негативні на-
слідки від незаконного проведення тактичних операцій, 
вітчизняний законодавець у п. 17 ч. 3 ст. 42 КПК Украї-
ни і надав підозрюваному, а також обвинуваченому пра-
во вимагати відшкодування шкоди, завданої їм органами, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, якщо 
підозра, обвинувачення не підтвердилися. Важливо також 
пам’ятати, що під час допиту слідчий має природне пра-
во неодноразово застосовувати щодо підозрюваної особи 
різні види тактичних прийомів, які базуються на знаннях 
зі сфери невербальної комунікації і не тільки.

У завершальному висновку з тематики тактичних дже-
рел допиту підозрюваної особи, основою яких є знання 

зі сфери невербальної комунікації, слід констатувати на-
ступне. Якщо слідча тактика – це душа кримінального 
процесу на стадії досудового розслідування злочину, то 
безпосередньо слідчий як інтелектуальний носій її дже-
рел має бездоганно володіти спеціальними знаннями зі 
сфери природничих, гуманітарних і технічних наук. Це 
стосується також невербальних комунікативних засобів, 
тобто невербальних засобів спілкування, що є власти-
вими людині від природи, а ними як окремим напрямом 
гуманітарних наук у своїй професійній діяльності й має 
бездоганно володіти слідчий. Адже сутність відомостей, 
які передаються невербально від допитуваної підозрюва-
ної особи, полягає у тому, що підозрюваний підсвідомо 
видає свій справжній емоційний стан. У контексті слідчої 
тактики, а особливо у питаннях допиту підозрюваної осо-
би, засоби невербальної комунікації виконують і функцію 
повідомлення, і функцію психологічного впливу.

Висновки. Отже, невербальна комунікативна кримі-
налістична ситуація – це інформаційне середовище, що 
відображає істинний емоційний стан допитуваної особи 
і дозволяє обрати щодо неї адекватні засоби тактичного 
психологічного впливу. Адже засоби невербальної кому-
нікації дають можливість слідчому у тій чи іншій невер-
бально-комунікативній криміналістичній ситуації під час 
допиту підозрюваної особи оперативно обрати найбільш 
розумний, правильний напрям його процесуальної і так-
тичної діяльності. Окрім того, невербально-комунікативна 
ситуація в широкому її розумінні дозволяє слідчому опера-
тивно вирішувати тактико-діагностичні і частково проце-
суально-діалектичні завдання. До речі, важливе значення у 
тематиці створення нормальної невербально-комунікатив-
ної ситуації під час допиту посідає питання встановлен-
ня психологічного контакту між слідчим та допитуваною 
підозрюваною особою, і це стосується усіх стадій допиту. 
Систематизація центрів перетину теорії і практики, слідчої 
тактики з одного боку та знаннями зі сфери невербальної 
комунікації з іншого є нагальною потребою для якісного 
криміналістичного забезпечення виконання завдань кри-
мінального провадження. З названих причин подальші 
криміналістичні дослідження тематики тактичних дже-
рел допиту підозрюваної особи, основою яких є знання зі 
сфери невербальної комунікації, стосуватимуться питань 
викриття неправди у свідченнях. Особливу увагу буде при-
ділено аспектам експертних криміналістичних досліджень 
невербальних засобів спілкування, що проявлялися під час 
допиту підозрюваного і зафіксовані на носіях інформації 
відеозаписуючих технічних засобів.
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Скрыгонюк Н. И. Источники тактики допроса 
подозреваемого лица, которые основываются на 
знаниях в области невербальной коммуникации

Аннотация. В статье исследованы актуальные во-
просы, непосредственно касающиеся источников такти-
ки допроса подозреваемого лица, которые основывают-
ся на знаниях в области невербальной коммуникации. 
Концептуальным аспектом предлагаемой научной ра-
боты является выявление следователем во время до-
проса с помощью новейших невербально-коммуника-
ционных тактических способов ложной информации 
в показаниях подозреваемых лиц. Выводы данного 
исследования подтверждены отдельными результатами 
проведенного криминалистического эксперимента.

Ключевые слова: источники тактики, научный экс-
перимент, знания в области невербальной коммуникации.

Skrygonjuk M. Tactic sources for interrogating a 
criminal suspect that are based on the knowledge in the 
domain of nonverbal communication

Summаry. Some issues related to the sources of 
tactics of interrogating a suspect that are based on the 
knowledge of nonverbal communication are researched in 
the article. Some issues related to the sources of tactics of 
interrogating a suspect that are based on the knowledge of 
nonverbal communication are researched in the article. The 
conceptual aspect of the research in question is exposing 
false information during a suspect’s interrogation by an 
investigator that has been possible due to applying some 
up-to-date nonverbal communicative tactic methods. The 
research conclusions are proved by specific results of the 
conducted criminalistics experiment.

Key words: tactic sources, scientific experiment, 
knowledge in the domain of nonverbally-communicative area.
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СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА РОЗРОБКУ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Анотація. Розглянуто проблеми дослідження впли-
ву слідчих ситуацій на формування тактичних операцій. 
Обґрунтовується, що слідча ситуація здійснює певний 
управлінський вплив на будь-яку тактичну операцію, 
тому врахування цієї обставини дає змогу підвищити 
ефективність розроблюваних операцій. Доведено, що у 
процедурі підготовки і прийняття рішення про прове-
дення тактичної операції оцінка ситуації, що склалася, 
посідає одне із центральних місць. Дослідження кри-
міналістичної ситуалогії відкриває нові перспективи і 
можливості для успішного формування наукової кон-
цепції тактичних операцій і реалізації її положень у 
практичній діяльності.

Ключові слова: тактична операція, слідчі ситуації, 
криміналістична теорія тактичних операцій, криміна-
лістична ситуалогія, вплив слідчих ситуацій на форму-
вання тактичних операцій.

Постановка проблеми. Для формування теоретичної 
концепції тактичних операцій і здійснення в практичній 
діяльності її положень особливого значення набуває ситу-
аційний підхід, який надає можливість використовувати 
в слідчій та судовій діяльності інформацію узагальненого 
характеру, найадекватнішу для вибору й адаптації типо-
вих тактичних рішень, що забезпечують оптимальне про-
вадження по кримінальній справі. Дійсно, саме за рахунок 
визначення слідчих ситуацій, здійснення їх типізації, фор-
мулювання щодо них тактичних завдань і оптимальних 
засобів їх вирішення можливо істотно підняти рівень на-
укових розробок у теорії тактичних операцій. При цьому 
слідчі ситуації розглядаються як вирішальні детермінуючі 
чинники побудови тактичних операцій, які безпосередньо 
впливають на практику застосування цих організацій-
но-тактичних засобів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розгля-
даючи проблеми розроблення і реалізації тактичних опе-
рацій та їх ситуаційної обумовленості при розслідуван-
ні злочинів, слід враховувати основні положення теорії 
слідчих ситуацій, які є відносно проблематики тактичних 
операцій більш загальними. У зв’язку із цим заслугову-
ють на увагу концептуальні положення криміналістичної 
ситуалогії і пропозиції щодо віднесення її до загальної 
теорії криміналістики (Т. С. Волчецька, С. Е. Воронін,  
О. Ю. Головін, Л. Я. Драпкін, Г. А. Матусовський,  
М. П. Яблоков та інші).

Окремі питання ситуаційної зумовленості тактич-
них операцій досліджувались у докторській дисертації  
І. М. Комарова «Проблемы теории и практики крими-
налистических операций в досудебном производстве» 

(2003 р.), в кандидатських дисертаціях Л. В. Галанової,  
С. Ф. Здоровка, В. А. Князєва, В.Я. Решетнікова,  
С. Б. Росинського, Є. О. Логінова, Г. С. Фоміної, а та-
кож висвітлювались у монографіях Е. Ю. Березутського,  
А. В. Дулова, І. М. Комарова, В. О. Образцова, В. І. Шика-
нова та інших. Але у теорії криміналістики і практиці роз-
слідування злочинів проблеми впливу слідчих ситуацій на 
побудову і реалізацію тактичних операцій залишаються 
дискусійними, в окремих випадках потребують додатко-
вого дослідження

Отже, аналіз літературних джерел та судово-слідчої 
практики надає підстави стверджувати, що слідча ситу-
ація – це системне, досить складне, багатокомпонентне 
утворення, зміст якого складають різні умови, обставини, 
чинники, що визначають обстановку процесу розсліду-
вання на певному його етапі і мають значення для обран-
ня і реалізації оптимальних прийомів, методів і засобів, 
у тому числі й тактичних операцій. На підтвердження 
висловленого свідчить той факт, що переважна більшість 
науковців, досліджуючи поняття тактичної операції, роз-
глядають ситуаційну обумовленість як одну із важливих 
ознак цієї криміналістичної категорії.

Метою цієї статті є дослідження слідчих ситуацій та 
їх впливу на формування та реалізацію тактичних опера-
цій, аналіз наукових підходів вчених-криміналістів до цієї 
проблематики, визначення ролі та значення ситуаційного 
підходу при побудові та застосуванні типових тактичних 
операцій у кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослі-
дження слідчої ситуації як визначального чинника-детер-
мінанта тактичної операції має охоплювати, на нашу дум-
ку, три аспекти: 1) визначення поняття слідчої ситуації; 
2) з’ясування складу компонентів слідчої ситуації і ролі 
кожного з них у процесі побудови тактичних операцій; 3) 
визначення можливостей типізації слідчих ситуацій до 
певних етапів розслідування з метою виокремлення так-
тичних завдань і засобів їх вирішення.

У спеціальній літературі ситуація визначається як 
система зовнішніх відносно суб’єкта умов, які спонука-
ють та опосередковують його активність. Але серед вче-
них-криміналістів відсутня єдність поглядів стосовно 
поняття слідчої ситуації, а тим більше, такої категорії як 
«судові ситуації». ЇЇ визначають: як сукупність умов, в 
яких на даний момент здійснюється розслідування [2, с. 
135]; як стан розслідування злочину, який визначається 
наявністю (відсутністю) доказової та оперативної інфор-
мації про обставини предмета доказування і компонентів 
криміналістичної характеристики, що зумовлює систему 
безпосередніх завдань, напрям розслідування [11, с. 64]; 
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як ступінь інформаційної обізнаності про злочин, а також 
стан процесу розслідування на будь-який визначений мо-
мент часу, оцінка якого дозволяє слідчому прийняти най-
більш доцільні у справі рішення [6, с. 46].

На сьогодні у криміналістичній літературі також іс-
нують різні підходи до визначення структури слідчої си-
туації. Так, Т.С. Волчецька, аналізуючи структурні ком-
поненти слідчої ситуації, пропонує розділити їх на три 
основні групи: 1) чинники, що стосуються події, яка роз-
слідується, і визначають ступінь достовірності та повноту 
інформаційної моделі події, що розслідується до моменту 
оцінювання слідчої ситуації; 2) чинники, що характеризу-
ють саму систему розслідування, її процесуальний, так-
тичний стани, психологічні взаємовідносини учасників 
попереднього розслідування тощо; 3) чинники, що сто-
суються зовнішнього середовища, в якому проводиться 
розслідування, і визначають так звану слідчу обстановку 
[6, с. 146].

За визначенням Р.С. Бєлкіна, слідча ситуація являє 
собою складну, багатоаспектну категорію, до складу якої 
входять такі компоненти: 1) компоненти психологічного 
характеру: результат конфлікту між слідчим та протиді-
ючими йому особами, прояв психологічних властивостей 
слідчого, осіб, що проходять у справі тощо; 2) компонен-
ти інформаційного характеру: поінформованість слідчого 
(про обставини злочину, можливі докази, можливості їх 
виявлення та експертного дослідження, місця прихову-
вання шуканого та ін.); поінформованість слідчого та ін-
ших осіб, що протистоять, у процесі розслідування (про 
ступінь поінформованості слідчого і свідків, про вияв-
лені та невиявлені докази, про наміри слідчого та ін.); 3) 
компоненти процесуального і тактичного характеру: стан 
провадження по справі, докази і їх джерела, можливість 
обрання запобіжного заходу, ізоляції осіб, що протидіють 
розслідуванню, проведення конкретної слідчої дії тощо; 
4) компоненти матеріального та організаційно-технічного 
характеру: наявність комунікацій між черговою частиною 
й оперативно-слідчою групою, наявність засобів передачі 
інформації з облікових апаратів органів внутрішніх справ, 
можливість мобільного маневрування наявними силами, 
засобами та ін. [4, с. 70] Розмаїття підходів до визначен-
ня поняття і структури слідчої ситуації надало підстави 
В. П. Бахіну розглядати цю криміналістичну категорію у 
широкому та вузькому розуміннях. У широкому розумін-
ні слідча ситуація являє собою сукупність умов, які най-
більш повно характеризують і відбивають усе, що впливає 
і може впливати на розслідування злочину, зумовлюючи 
його особливості. У вузькому розумінні слідча ситуація 
визначається як сукупність інформаційних даних, що ха-
рактеризують стан (обстановку) розслідування на певно-
му етапі [1, с. 196-197].

У криміналістичній теорії здійснювалися спроби щодо 
класифікації слідчих ситуацій. Так, Р. С. Бєлкін і М. П. 
Яблоков усі слідчі ситуації поділяють на сприятливі та 
несприятливі для розслідування [3, с. 162-163]. Л.Я. Дра-
пкін виділяє прості та складні слідчі ситуації. Залежно 
від кількості, характеру та змісту формуючих чинників 
усі складні ситуації науковець диференціює на такі кла-
сифікаційні групи: проблемні (характеризуються супе-
речністю між знанням і незнанням, специфічним співвід-
ношенням відомого та невідомого, при якому шукане не 

надано та безпосередньо у вихідних даних не міститься, 
але перебуває у неоднозначному можливому зв’язку з уже 
встановленими фактами, що якоюсь мірою обмежують 
і спрямовують пошук рішення); конфліктні (особливий 
стан системи міжособистісних відносин двох або більшої 
кількості учасників кримінального процесу, що мають 
протилежні інтереси і прагнуть до досягнення різних ці-
лей в умовах інформаційної невизначеності, яка виникає 
у зв’язку з планами і намірами суперника); тактичного 
ризику (визначається як специфічне співвідношення між 
можливими способами дій слідчого, спрямованими на 
досягнення наміченої мети і неоднозначними, негаранто-
ваними результатами їх реалізації); організаційно неупо-
рядковані (співвідношення істотних організаційно-управ-
лінських труднощів процесу розслідування і недостатніх 
на даний момент для їх подолання об’єктивних та суб’єк-
тивних можливостей (ресурсів) слідчого); комбіновані (їм 
одночасно або у різних сполученнях можуть бути при-
таманні риси проблемності, конфліктності, тактичного 
ризику й організаційної невпорядкованості) або змішані 
ситуації [7, с. 9-11].

Крім того, «стандартність», повторюваність слідчих 
ситуацій і шляхів їх вирішення створюють передумови 
для їх типізації [5, с. 12]. Вирізнення типових ситуацій і 
розроблення на цій основі рекомендацій з методики роз-
слідування окремих видів злочинів, у тому числі форму-
вання тактичних операцій, необхідні для визначення на-
прямку подальшого розслідування, правильної побудови 
та перевірки слідчих версій, виявлення обставин, що ма-
ють значення для справи, обрання комплексу та чергово-
сті слідчих дій [15, с. 121]. У зв’язку з цим В. Ю. Шепіть-
ко вірно зазначає, що стосовно типових ситуацій можна 
намітити певний спосіб дій слідчого в процесі одержання 
доказової інформації. Знання типових ситуацій дає змогу 
не тільки передбачати їх виникнення у відповідних умо-
вах як закономірних, а й обирати такі тактичні прийоми 
(комбінації), що є найбільш оптимальними [14, с. 115].

Варто враховувати, що типізувати слідчі ситуації мож-
на по одному з основних компонентів. Зазвичай як така 
умова обирається наявність інформації про подію злочи-
ну та його учасників. Типовими вважаються ті ситуації, з 
якими стикається слідчий на початковому чи наступному 
етапі розслідування злочину, залежно від повноти вихід-
них даних. Типові слідчі ситуації істотно відрізняються 
від того, в яких умовах вчинено злочин: очевидності чи 
неочевидності. Так, наприклад, при розслідуванні умис-
них вбивств виділяють такі типові вихідні ситуації по-
чатку розслідування: 1) особа потерпілого та винна особа 
відомі; 2) особа потерпілого відома, вбивця – невідомий; 
3) є підозрюваний у вбивстві, особа потерпілого невідома; 
4) особа потерпілого та підозрюваного, час, місце, мотив 
та інші обставини вбивства невідомі.

Вирізнення типових слідчих ситуацій наступного 
етапу розслідування можливе, якщо за основу типізації 
береться ставлення підозрюваного до повідомлення про 
підозру. На цьому етапі можна вирізнити такі типові слід-
чі ситуації: а) підозрюваний погоджується у повному об-
сязі з положеннями повідомлення про підозру у вчиненні 
злочину; б) підозрюваний погоджується у частині до ви-
кладених у повідомленні положень; в) підозрюваний не 
погоджується з положеннями повідомлення про підозру і 
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не визнає свою причетність до вчиненого кримінального 
правопорушення.

Варто зазначити, що залежно від ситуацій розсліду-
вання деякі з тактичних операцій можуть мати наскрізний 
характер і вирішуватися як на початковому, так і на на-
ступному етапі розслідування. Це залежить від вирішення 
(або невирішення) тактичних завдань на певному етапі 
розслідування, тобто неможливо чітко прив’язувати ту чи 
іншу тактичну операцію до етапу розслідування злочину, 
оскільки здійснення такої операції зумовлено відповідною 
слідчою ситуацією й певним проміжком часу процесу роз-
слідування, в ході якого вирішується проміжне тактичне 
завдання. Так, у випадках, коли злочинця не встановле-
но або встановлено, але ще не затримано, слідчі ситуації 
початкового переходять і на наступний етап розслідуван-
ня. Це стосується і тактичних операцій, які можуть бути 
спрямовані на виявлення злочинця, розшук викраденого, 
забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, профі-
лактику злочину та ін.

Зазначене пересвідчує, що між слідчою ситуацією і 
тактичною операцією існує глибокий генетичний зв’язок, 
який полягає у тому, що тактична операція формується у 
конкретній слідчій ситуації, залежить від неї як підбором 
засобів, так і їх змістом. На початку розслідування перед 
слідчим виникає не завдання, яке потребує вирішення, а 
ситуація з високим ступенем невизначеності. Це породжує 
необхідність впливати на ситуацію, управляти нею з метою 
одержання іншої ситуації з більшим ступенем визначено-
сті. Вплив може бути спрямовано на з’ясування якогось 
одного елемента злочину чи одного інформаційного компо-
ненту. Вплив може також виступати у іншому вигляді, бути 
спрямованим на з’ясування відразу декількох ознак злочи-
ну, тобто мати характер тактичної операції.

На нашу думку, таке розуміння сучасного стану тео-
рії слідчих ситуацій відбиває її методологічне значення 
для криміналістики в цілому та дозволяє чітко визначи-
ти місце цієї теорії у системі криміналістичної науки. Як 
показали результати досліджень, ситуаційний підхід ха-
рактерний для всіх розділів криміналістики і в кожному з 
них слідчим ситуаціям надається особливе значення для 
більш глибокого аналізу закономірностей, які вивчаються, 
розробки криміналістичних рекомендацій адаптованих до 
конкретних умов діяльності.

При дослідженні специфіки системи «слідча ситуація 
– тактична операція» також необхідно виходити з того, 
що взаємозв’язок тактичної операції і слідчої ситуації є 
обопільним і має двосторонній, багаторівневий і дина-
мічний характер. Зокрема, рішення про доцільність про-
ведення тактичної операції приймається на основі оцінки 
слідчої ситуації. У подальшому структура і спрямованість 
тактичної операції визначається характером слідчої си-
туації, яка склалася на певному етапі розслідування. При 
цьому комплекс процесуальних та не процесуальних дій 
та заходів, які визначають структуру тактичної операції, 
може видозмінюватися залежно від ситуації, що склала-
ся. Наприклад, якщо слідча ситуація, що склалася на мо-
мент розслідування, сприятлива, то ці обставини просто 
використовуються при застосуванні тактичної операції, 
а її сприятливі сторони враховуються під час плануван-
ня і проведення такої тактичної операції. Якщо слідча 
ситуація несприятлива, то тактична операція покликана 

передусім змінити її в кращий бік, послабити її спрямо-
ваність, що протидіє розслідуванню, чи взагалі її усунути. 
Несприятлива слідча ситуація може спонукати слідчого 
і до відмови від проведення тактичної операції у даний 
момент або взагалі. Якщо, наприклад, непродумані дії 
слідчого насторожили підозрюваного, то операція по за-
триманню його і спільників з речовим доказом може стати 
безрезультатною.

Щодо судових ситуацій, які обумовлюють доцільність 
застосування тактичних операцій, як засобу їх розв’я-
зання, можна назвати такі: (а) ситуація підтвердження в 
судді доказів, зібраних на досудовому розслідуванні; (б) 
ситуація суперечності та неспівпадіння доказів, зібраних 
на досудовому розслідуванні і підтверджених в ході судо-
вого провадження; (б) ситуація появи в ході судового про-
вадження нових доказів, які потребують додаткової пере-
вірки, у тому числі таким засобом, як тактична операція.

Деякі науковці [10, с. 66-67], вказуючи на двосторон-
ній зв’язок тактичної операції із слідчою ситуацією, за-
значають, що тактичні операції реалізуються в умовах 
конфліктної слідчої ситуації, метою якої є зміна її у най-
кращому для розслідування напрямі. Конфліктна ситуація 
обумовлює застосування конкретного комплексу, «набо-
ру» узгоджених між собою дій та заходів.

Вважаємо, що такий підхід має деякі неточності і по-
требує певних доопрацювань. По-перше, тактичні опера-
ції проводяться при розслідуванні злочинів не тільки у 
конфліктних ситуаціях, а й у безконфліктних. По-друге, 
такий поділ слідчих ситуацій є досить умовним, будь-
яка безконфліктна ситуація при неправильній організації 
та проведенні розслідування, помилках слідчого, може 
перерости у конфліктну. У такому випадку можна дійти 
абсурдного висновку, що на початку розслідування у без-
конфліктній ситуації необхідності у проведенні тактич-
них операцій не було, але згодом слідчий перетворив таку 
ситуацію на конфліктну – штучно виникла необхідність 
у проведенні тактичних операцій. Тому такий підхід є су-
перечливим.

В інших випадках вчені-криміналісти зазначають, що 
тактичні операції проводяться у складних ситуаціях, які, 
як правило, характеризуються неповнотою знань про зло-
чини, їх обставини і учасників. Зокрема, Л.Я. Драпкін [8, 
с. 139] вважає, що необхідність у проведенні тактичних 
операцій зростає залежно від складності слідчих ситуа-
цій. Наприклад, у ситуації тактичного ризику надійність 
навіть правильно вибраного способу дій суттєво знижу-
ється і залежить від випадкових, непередбачуваних чин-
ників. У зв’язку з цим проблема підвищення ймовірності 
досягнення цілей стає тут ключовою, а проведення так-
тичних операцій – головним засобом оптимізації розслі-
дування. 

Необхідно зазначити, що класифікацію слідчих ситуа-
цій на прості і складні не можна абсолютизувати, вважа-
ти їх раз і назавжди стабільними. Слідчі ситуації, будучи 
динамічною категорією, під впливом багатьох чинників і 
в результаті впливу учасників розслідування можуть змі-
нюватись як від складної до простої – тобто позитивно, 
так і негативно – від простої до складної, наприклад, у 
результаті неправильної оцінки обстановки слідчий при-
ймає помилкове рішення і не затримує підозрюваного не-
гайно на місці злочину. Злочинець, скориставшись цим, 
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зникає. У даному випадку проста ситуація трансформу-
ється у складну.

На наш погляд, слід обов’язково враховувати, чи є 
дійсно реальна необхідність у тій чи іншій слідчій ситу-
ації проводити тактичні операції. Необхідність у прове-
денні тактичної операції виникає у тому разі, коли окреме, 
ізольоване застосування інших тактичних засобів є недо-
статньо ефективним для вирішення тактичного завдання, 
призведе до втрати інформації, пов’язано з додатковими 
витратами часу або матеріальних ресурсів. Особливістю 
тактичної операції є те, що до її змісту входить не випад-
ковий набір слідчих дій, а цілісний комплекс пов’язаних 
внутрішньою єдністю, попередньо визначених, погодже-
них між собою, скоординованих і цілеспрямовано здійс-
нюваних в оптимальній послідовності дій на основі спе-
ціальної програми [9, с. 13].

Висновки. Отже, слідча ситуація постійно здійснює 
певний управлінський вплив на будь-яку тактичну опе-
рацію. Пізнання і врахування цієї обставини дають змогу 
підвищити ефективність розроблюваних тактичних опе-
рацій. Тому у процедурі підготовки і прийняття рішення 
про проведення тактичної операції оцінка ситуації, що 
склалася, посідає одне із центральних місць. Недарма у 
криміналістичній літературі відмічається, що «правиль-
не оцінювання слідчих ситуацій та обрання на цій основі 
тактики розслідування є важливими умовами цілеспря-
мованості слідства, прийняття науково обґрунтованих і 
оптимальних рішень тактичного, методичного та техні-
ко-криміналістичного характеру» [12, с. 165]. Слідча си-
туація обумовлює проведення тактичних операцій, які у 
свою чергу є засобом тактичного впливу на ситуацію з ме-
тою її зміни в кращий бік. Таким чином, тактична опера-
ція виступає специфічним тактичним засобом вирішення 
слідчої ситуації. 

Слідча ситуація як складне багатоаспектне утво-
рення об’єднує в собі не лише компоненти інформацій-
но-логічної, тактико-психологічної, управлінської, орга-
нізаційно-технічної та матеріальної спрямованості, але 
й відбиває своєрідність зв’язків і відносин між ними. 
Комплексний аналіз цих зв’язків і відносин є важливим 
для правильного визначення характеру слідчої ситуації, 
точного вибору засобів та способів тактичного впливу на 
неї, але особливо він необхідний для встановлення неві-
домих слідству елементів у змісті конкретної ситуації. Ке-
руючись даними про який-небудь один з компонентів або 
групу компонентів ситуації у системі виявлення зв’язків і 
відносин між окремими її складовими, слідчий може про-
гнозувати існування та зміст інших, дані про які поки що 
відсутні у матеріалах кримінального провадження [13, с. 
179-183].

Криміналістичні рекомендації по підготовці і прове-
денню тактичних операцій як складного організаційного 
комплексу слідчих, оперативно-розшукових та інших за-
ходів також слід розробляти з урахуванням матеріальних, 
технічних та організаційних чинників, які проявляють 
себе у конкретній ситуації. Зміст, масштаб, склад виконав-
ців, тривалість, результативність операції можуть залежа-
ти, зокрема, від можливості об’єднання сил працівників 
різних правоохоронних органів, контролюючих структур 
та спеціальних служб; залучення фахівців і допоміжного 
технічного персоналу; використання спеціальних техніч-

них засобів; залучення до проведення операції постійно 
діючих слідчо-оперативних груп та ін. Слід також вра-
ховувати компоненти слідчої ситуації матеріального і 
організаційно-технічного характеру, такі, як наявність 
комунікацій між черговою частиною і слідчо-оператив-
ною групою, наявність засобів передавання інформації, 
можливість мобільного маневрування наявними силами, 
засобами та ін. Тому дослідження криміналістичної си-
туалогії відкривають нові перспективи і можливості для 
успішного формування наукової концепції тактичних опе-
рацій і реалізації її положень у практичній діяльності з 
виявлення, розслідування злочинів.
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Шевчук В. М. Следственные ситуации и их влия-
ние на разработку тактических операций

Аннотация. Рассмотрены проблемы исследования 
влияния следственных ситуаций на формирование так-
тических операций. Обосновывается, что следственная 
ситуация осуществляет определенное управленческое 
влияние на любую тактическую операцию, поэтому 
учет этого обстоятельства позволяют повысить эффек-
тивность разрабатываемых операций. Доказано, что в 
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процедуре подготовки и принятия решения о проведе-
нии тактической операции оценка сложившейся ситу-
ации занимает одно из центральных мест. Исследова-
ния криминалистической ситуалогии открывают новые 
перспективы и возможности для успешного формиро-
вания научной концепции тактических операций и ре-
ализации ее положений в практической деятельности.

Ключевые слова: тактическая операция, следствен-
ная ситуация, криминалистическая теория тактических 
операций, криминалистическая ситуалогия, влияния 
следственных ситуаций на формирование тактических 
операций.

Shevchuk V. Investigating the situation and its 
impact on the development of tactical operations

Summary. Considered are the problems of research 
of influence of investigative situations on the formation of 
tactical operations. It is stated that the criminal investigation 
situation carries a certain managerial influence on any 
tactical operation, so consider this circumstance allows to 
increase the efficiency of the developed operations. It is 
proved that in the process of preparation and adoption of 
decisions on the conduct of tactical operations, assessment 
of the existing situation has a Central place. Research 
criminalistic situalogіya open up new prospects and 
opportunities for the successful formation of the scientific 
concept of tactical operations and its implementation into 
practical activities.

The author proves that between investigative situation 
and tactical operation there is a deep genetic link, is that 
the tactical operation is formed in a particular investigatory 
situation, depends on the hiring of means and their contents. 
Draws attention to the fact that at the beginning of the 
investigation before a Prosecutor not, there is a task which 
requires a solution, and the situation with a high degree of 
uncertainty. This creates the need to influence the situation, 
manage to obtain different situation with a greater degree 
of certainty. Impact may be aimed at the elucidation of 
any one element of the offence or one of the information 
component. Influence can also be in other forms, be aimed 

at identification of several signs of crime, i.e. have the 
character of a tactical operation.

This understanding of the current state of theory 
investigative situations reflects its methodological 
significance for forensic science in General and to 
clearly define the place of this theory in the system of 
forensic science. As have shown results of research, the 
situational approach is characteristic for all sections of 
criminalistics and in each of them investigative situations 
is of special importance for a more in-depth analysis of 
the patterns, which are studied, development of forensic 
recommendations adapted to the particular activity.

In the study of the specifics of the system, «investigation 
of the situation tactical operation also must conclude that the 
relationship tactical operation and investigative situation is 
reciprocal and has a two-way, multi-level and dynamic character. 
In particular, decisions on the feasibility of a tactical operation is 
made on the basis of an assessment of investigatory situation. In 
the future the structure and orientation of the tactical operation 
is determined by the nature of the investigation of the situation, 
which has developed to a certain stage of the investigation. The 
complex procedural and not procedural actions and policies that 
determine the structure of a tactical operation can be changed 
depending on the situation.

It is proved that the criminal investigation situation 
is constantly carries out a specific managerial influence 
on any tactical operation. Knowledge and to consider 
this circumstance allows to increase the efficiency of the 
developed tactical operations. Therefore, the procedure of 
preparation and adoption of decisions on the conduct of 
tactical operations, assessment of the existing situation has 
a Central place. In other words, an investigative situation 
conditions the conduct of tactical operations, which in turn 
are the tactical means to influence the situation, aiming to 
change for the better. Thus, the tactical operation performs a 
specific tactical solution to the investigation of the situation.

Key words: tactical operation, investigative situations, 
criminalistic theory of tactical operations, forensic 
situalogіya, the impact of investigative situations on the 
formation of tactical operations.
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Шевчук М. І.,
аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА СУДУ 
ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС

СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Анотація. У статті досліджується ініціатива суду 

щодо дослідження доказів під час судового розгляду 
кримінальної справи. Проаналізовано норми нового 
Кримінального процесуального кодексу України, які 
регулюють ініціативну діяльність суду щодо перевірки 
доказів під час судового розгляду в сучасному кримі-
нальному провадженні, норми Кримінально-процесу-
ального кодексу України 1960 року, доктринальні під-
ходи щодо визначення ролі суду в дослідженні доказів 
під час судового розгляду.

Ключові слова: кримінальне провадження, дослі-
дження доказів, активний суд, пасивний суд, ініціатив-
на діяльність суду.

Постановка проблеми. Ініціативна діяльність суду 
щодо дослідження доказів під час судового розгляду кри-
мінальної справи неоднозначно оцінюється провідними 
науковцями, що підтверджує наявність розбіжностей у 
визначенні цілей судових органів і кримінального судо-
чинства в цілому, різним відношенням до питання реалі-
зації принципу змагальності в сучасному кримінальному 
процесі і подальших перспектив його розвитку. Практика 
реалізації судових процедур та окремих судових повнова-
жень виявила певні недоліки в діяльності суду щодо до-
слідження доказів під час судового розгляду кримінальної 
справи та проблемні питання, які виникли у зв’язку з цим. 
Тому саме шляхом глибокого аналізу норм КПК України 
1960 р., нового КПК України, напрацьованих наукою кри-
мінально-процесуального права теоретичних положень та 
правозастосовної практики можливо розробити на їх ос-
нові дієві та науково обґрунтовані способи та методи вирі-
шення цих проблем, в тому числі шляхом удосконалення 
діючого кримінально-процесуального законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної 
теми, виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
Ініціативна діяльність суду щодо дослідження доказів під 
час судового розгляду кримінальної справи недостатньо 
розглянута в доктрині українського кримінального про-
цесу. Співвідношення ступеня активності сторін та сту-
пеню активності суду в процесі доказування-пізнання 
обставин справи та межі активності суду в кримінально-
му процесі досліджувалися в працях дореволюційних та 
сучасних учених-процесуалістів: Р. В. Багдасарова, С. В. 
Бурмагина, Л. Б. Ісмаілової, А. В. Кудрянцевої, В. Т. Нора,  
А. А. Плашевської, М. К. Свиридова, В. Л. Сыскова та 
інших. Незважаючи на значну кількість наукових дослі-
джень, виконаних ученими-процесуалістами як України, 
так і країн СНД, у теорії і практиці залишилось чимало 

дискусійних проблем стосовно меж активності суду під 
час судового розгляду кримінальної справи. Розв’язання 
питання про ініціативу суду та її межі у з’ясуванні обста-
вин кримінального провадження під час судового розгля-
ду набуло ще більшої актуальності з набранням чинності 
Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 
року, оскільки модель суду змінилася з відносно-активної 
на відносно-пасивну.

Метою статті є на основі аналізу правових норм чинно-
го Кримінального процесуального кодексу України та норм 
Кримінально-процесуального кодексу 1960 року, правоза-
стосовчої практики та проведених вченими теоретичних 
досліджень здійснити спробу системного дослідження про-
цесуального статусу суду в кримінальному провадженні 
України, ініціативної діяльності суду та її межі у з’ясуванні 
обставин кримінального провадження під час судового роз-
гляду, встановлення дійсної ролі суду при здійсненні право-
суддя у кримінальних справах. Метою також є визначення 
місця, яке відводиться суду в протистоянні сторін на тлі 
абсолютизації змагальності, що поширюється у свідомості 
юридичної спільноти, коли розвиток змагальності сторін 
протиставляється активності суду.

Виклад основного матеріалу дослідження. У пе-
ріод формування нового кримінально-процесуального 
законодавства потребує вирішення проблема співвід-
ношення проголошеного в ст. 129 Конституції України 
принципу змагальності сторін та ініціативної діяльності 
суду щодо дослідження доказів під час судового розгля-
ду кримінальної справи. Роль суду в дослідженні дока-
зів під час судового розгляду кримінальної справи не-
однозначно оцінюється провідними науковцями. Одна 
група процесуалістів обстоює ідею необхідності наді-
лення суду такими повноваженнями, завдяки яким він 
зможе брати активну участь у доказуванні; друга група 
вважає, що роль суду обов’язково мусить бути пасив-
ною, оскільки в змаганні сторін він має бути арбітром, 
який створює необхідні умови для реалізації ними своїх 
прав і виконання процесуальних обов’язків. У юридич-
ній літературі можна також зустріти думки, в яких учені 
намагаються синтезувати перші дві точки зору і знайти 
щось середнє між ними: суд повинен бути процесуально 
активним, але в межах пред’явленого обвинувачення й 
поданої сторонами доказової бази [6, с. 25].

Системний аналіз норм Кримінального процесуаль-
ного кодексу України 2012 року свідчить, що кінцева 
мета судочинства – досягнення істинного знання про 
обставини, які підлягають доказуванню і постановлен-
ня на його основі обґрунтованого і справедливого судо-
вого рішення. Та практичний досвід свідчить, що не в 
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будь-якому спорі (змаганні) народжується істина. Існує 
низка об’єктивних і суб’єктивних взаємообумовлених 
факторів, що унеможливлюють змагальний процес у так 
би мовити рафінованому вигляді. Спробуємо розгляну-
ти деякі з них.

У судовій практиці нерідко виникають ситуації, коли 
встановлення об’єктивної істини потребує заповнення 
прогалин досудового слідства, перевірки нової інфор-
мації щодо існування істотних для правильного вирі-
шення справи обставин. Такі ситуації вимагають актив-
ної доказової діяльності. Сторони ж з деяких причин, 
включаючи тактичні й стратегічні мотиви, не завжди 
проявляють активність у судовому засіданні. Судова 
практика свідчить, що відсутність ініціативи суб’єктів 
доказування щодо одержання нових чи перевірки на-
явних доказів може бути зумовлена: а) недостатньою 
фаховою підготовкою професійних учасників судово-
го розгляду; б) неможливістю підсудного, потерпіло-
го, цивільного позивача, відповідача забезпечити себе 
кваліфікованими представниками; в) відсутністю у 
призначеного захисника матеріальної зацікавленості, а 
відтак мотивації активної діяльності; г) перебуванням 
сторін у стані тактичного ризику, коли наслідки прояву 
активності (позитивні чи негативні) важко прогнозува-
ти; д) позапроцесуальною домовленістю (компромісом) 
сторін щодо кінцевого результату розгляду справи, на 
який може вплинути та чи інша судова дія, необхідна 
для встановлення дійсних обставин справи. Як у таких 
ситуаціях має діяти суд: кинути на шальки терези на-
дані кожною зі сторін докази, оцінити їх вагомість, пе-
реконливість і виходячи з цього вирішити справу чи за 
власною ініціативою виконати дії, необхідні для вста-
новлення об’єктивної істини, аби виконати покладений 
на нього обов’язок?

На думку Кудрявцевої А.В., відповідь очевидна. Суд 
– не просто арбітр між сторонами обвинувачення та за-
хисту. Він не має права вирішити справу по суті тільки 
на тій підставі, що сторона обвинувачення не зуміла з 
тих чи інших причин належним чином підтримати обви-
нувачення в суді або сторона захисту не змогла справи-
тися зі своїми обов’язками. Сисков В.Л. вважає, що суд, 
виходячи з принципу публічності, має право на активні 
дії як компенсацію пасивності сторін. Суд повинен вирі-
шити справу відповідно до правоти, дійсної правоти тієї 
чи іншої сторони. Для того, щоб постановити законний, 
обґрунтований і справедливий вирок, суд, керуючись за-
коном, повинен постановити його, спираючись на своє 
внутрішнє переконання, яке ґрунтується на всебічному, 
повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в 
їх сукупності [9, с. 44 ]. Комарова Н.А. вважає, що слід 
розрізняти активність сторін як джерело руху кримі-
нальної справи й активність і ініціативу суду, що прагне 
встановити істину – основу правосуддя [8, c. 160]. Вирі-
шення справи без з’ясування судом реальних обставин 
справи на тій підставі, що сторони про це не просили 
чи були пасивні, суперечить основам демократичного 
та справедливого правосуддя, оскільки не забезпечує 
реального захисту прав і законних інтересів осіб, втяг-
нутих у його сферу [17, c. 102].

Суд може погодитися з аргументами однієї зі сторін, 
але це має відбутися не тому, що вона була більш пе-

реконливою, підготовленою, мала для цього більше ре-
сурсів і можливостей, а тому, що позиція тієї чи іншої 
сторони відповідає внутрішньому переконанню суду 
щодо її адекватності встановленим на підставі наявних 
доказів обставинам. Не може на рішення суду впливати 
неспроможність прокурора належним чином доказово 
забезпечити й підтримати обвинувачення або невміння 
чи небажання захисника виконати свої функції. Вирок 
має ґрунтуватися не на процесуальній істині, встанов-
леній на підставі доказів, наданих однією зі сторін, а 
на об’єктивній або матеріальній істині, тобто такій, яка 
отримала фактичне підтвердження у відображенні ре-
альної дійсності, що мала місце в минулому [5, c. 79]. 
Якщо ж судді будуть виносити рішення, беззастережно 
дотримуючись правила чистої змагальності, які можуть 
суперечити їх власним переконанням, здоровому глу-
зду, то згодом це призведе до деградації особистості, 
перетворить суддю з людини на правовий механізм [7, 
c. 125]. Крім того, такі дії повернуть судочинство до пе-
ріоду панування формальних доказів. Таким чином, у 
теперішніх умовах не втратила значення думка видат-
ного процесуаліста М. С. Строговича щодо можливості 
вирішення справи суддями за їхнім внутрішнім переко-
нанням [15, c. 110].

Противники права суду самостійно формувати до-
кази аргументують це посяганням на принцип змагаль-
ності, прояв зацікавленості в результатах вирішення 
справи на користь однієї зі сторін. Так, С. Лунін кате-
горично стверджує, що «у випадку, коли суд за власною 
ініціативою збирає докази, він стає суб’єктом доказу-
вання, фактично, ще одною стороною судового проце-
су, яка буде відстоювати свою думку, а отже, є підстави 
ставити під сумнів об’єктивність та неупередженість 
суду» [11, c. 126]. А. А. Плашевська робить висновок, 
що, здійснюючи збір тих чи інших доказів шляхом ви-
конання судових дій з власної ініціативи, суд підміняє 
своєю діяльністю діяльність сторін, а отже, виконує 
або функцію захисту, або функцію обвинувачення, що 
є неприпустимим для суду [14, c. 17]. Р. В. Багдасаров 
серед інших факторів, що визначають сутність принци-
пу змагальності, вказує на роль суду як безстороннього 
арбітра, який лише забезпечує нагляд за додержанням 
процесуальних гарантій сторін і прагне досягнення су-
дової істини [4, c. 15].

Навіть підтримуючи позицію про пасивну роль суду 
в збиранні доказів, деякі учені все ж доходять виснов-
ку, що ця жорстка вимога повинна мати виняток. Так, 
С. Д. Шестакова вважає, що перелік таких винятків має 
бути вичерпним, зокрема: 1) суду належить мати пра-
во ставити запитання свідкам після допиту їх сторо-
нами; 2) на суд слід покласти обов’язок витребування 
нових виправдувальних доказів по закінченні судового 
слідства незалежно від наявності клопотань сторони 
захисту. Ця норма усуне залежність винесення виправ-
дувального вироку від якості захисту. Одночасно вона 
пропонує передбачити в законі санкцію у виді підстави 
для скасування вироку за невитребування чи недослі-
дження доказів, що можуть спростувати обвинувачення. 
Також вона вважає за доцільне покласти на суд обов’я-
зок призначення експертизи, якщо її проведення за за-
коном є обов’язковим, що має бути загальним випадком 
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усунення прогалин розслідування [16, c. 140]. Пропо-
нуючи закріпити в законодавстві подібні «винятки», в 
такий спосіб вона визнає необхідність наділення суду 
повноваженнями, завдяки яким він зможе брати активну 
участь у доказуванні.

На думку І. Б. Михайловської, у ситуації, коли об-
винуваченню не вдалося надати суду сукупності дока-
зів, які переконали б його у винуватості особи, у суду 
є 2 варіанти поведінки: керуватись наміром установи-
ти справжні обставини справи, добитися відповідності 
своїх висновків фактам об’єктивної дійсності (чого саме 
й вимагає принцип матеріальної істини, який одночасно 
в такому разі є метою доказування) або, додержуючись 
правила, відповідно до якого недоведена винуватість 
дорівнює доведеній невинуватості, виносити виправду-
вальний вирок і бути вдоволеним істиною юридичною 
(формальною). Слід зазначити, що у випадку, коли сто-
роні обвинувачення не вдалося обґрунтувати свої вимо-
ги, прагнення суду до встановлення матеріальної істини, 
тобто істинної картини вчиненого, означає прийняття 
ним на себе функції кримінального переслідування. Це 
зобов’язує суд завершити те, чого не вдалося зробити 
органам досудового слідства [13, c. 18]. Та чинний КПК 
України суттєво обмежив можливості суду йти першим 
із зазначених шляхів, що є закономірним наслідком від-
ходу від розшукової моделі кримінального судочинства, 
закріпленої в КПК України 1960 р.

За КПК України від 28.12.1960 року (надалі – ста-
рий КПК України) ступінь та межі активності суду при 
провадженні кримінальної справи визначалася низ-
кою норм. Це норми щодо: 1) порушення кримінальної 
справи судом; 2) повернення справи на додаткове роз-
слідування; 3) надання судових доручень органам, які 
проводять попереднє розслідування, про виконання 
ними слідчих дій у справах, які знаходяться в суді; 4) 
відновлення судового слідства під час наради при поста-
новленні вироку, якщо суд визнає необхідним з’ясувати 
будь-яку обставину, яка має значення для справи; 5) ого-
лошення за власною ініціативою показань підсудного; 6) 
вручення копії обвинувального висновку підсудному; 7) 
продовження розгляду справи у разі відмови прокурора 
від обвинувачення, за умови підтримання обвинувачен-
ня потерпілим, витребування нових доказів за власною 
ініціативою тощо. Але в таких випадках суд переймає на 
себе обвинувальну функцію прокуратури, яка від імені 
держави має давати юридичну оцінку діям особи, яка 
вчинила злочин, підтримувати обвинувачення в суді [12, 
c. 131].

На сьогодні в певній мірі позитивно змінилося від-
ношення розробників нового кримінально-процесуаль-
ного законодавства стосовно активності суду в процесі 
доказування. Норми нового КПК України закріплюють 
менш активне положення суду як гаранта змагальності 
в судовому розгляді кримінальних справ. Чинний КПК 
України ліквідував інститут дослідчої перевірки та 
стадію порушення кримінальної справи, кримінальне 
провадження автоматично розпочинається з моменту 
внесення відомостей про кримінальне правопорушення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Істотним 
прогресом також стала відмова від інституту повернен-
ня справи на додаткове досудове слідство, оскільки така 

процедура повністю порушує презумпцію невинувато-
сті осіб, передбачену ст. 69 Конституції України та ст. 
17 КПК України, принцип змагальності та рівність між 
учасниками судового розгляду. Положення, які передба-
чали право суду відновлювати судове слідство під час 
наради при постановленні вироку також не знайшли 
свого відображення в новому КПК України, оскільки 
дані дії суду є свідченням його упередженості та не за-
безпечують процесуальної рівності сторін. Відповідно 
до нового КПК України суд обмежений в праві само-
стійно збирати докази. Збирання і подання суду доказів 
здійснюється сторонами кримінального провадження.

Ведучи мову про активність суду при розгляді спра-
ви в суді першої інстанції, варто звернути увагу на ту 
роль, яка надана законодавцем головуючому в судовому 
засіданні, який відповідно до ст. 321 КПК України керує 
ходом судового засідання, забезпечує додержання послі-
довності та порядку вчинення процесуальних дій, здійс-
нення учасниками кримінального провадження їхніх 
процесуальних прав і виконання ними процесуальних 
обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення 
з’ясування всіх обставин кримінального провадження, 
усуваючи з судового розгляду все, що не має значення 
для кримінального провадження. Тобто суд повинен 
з’ясувати і дослідити всі зібрані у справі докази як на 
користь сторони обвинувачення, так і на користь сторо-
ни захисту.

Як учасник процесу доказування суд має процесу-
альний статус, відмінний від статусу сторін, він виконує 
роль безстороннього арбітра, який, зберігаючи об’єк-
тивність та неупередженість, з’ясовує та досліджує всі 
зібрані у справі докази, як на користь сторони обвину-
вачення, так і на користь сторони захисту, створює не-
обхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесу-
альних прав та виконання процесуальних обов’язків, 
забезпечує нагляд за додержанням процесуальних га-
рантій для сторін і прагне досягнення істини у встанов-
ленні обставин справи, тоді як сторона обвинувачення 
прагне довести свою обвинувальну тезу, а сторона захи-
сту прагне її спростувати чи пом’якшити.

Але деякі регламентовані КПК України повноважен-
ня головуючого (суду) вступають у колізію із засадою 
«чистої» змагальності у судовому розгляді, оскільки 
вони звужують активність сторін в реалізації своїх без-
посередніх функцій в судовому розгляді. Скажімо, чи 
можна віднести такі повноваження головуючого (суду), 
як роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення (ст. 
348 КПК України); визначення обсягу доказів, що підля-
гають дослідженню та порядку їх дослідження (ст. 349 
КПК України); проведення повторного допиту свідка за 
ініціативою суду, проведення одночасного допиту двох 
чи більше вже допитаних учасників кримінального про-
вадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) за ініці-
ативою суду (ст. 352 КПК України); проведення огляду 
місця події лише у випадку, коли суд визнає це за необ-
хідне (ст. 361 КПК України); проведення додаткової екс-
пертизи в процесі судового розгляду за ініціативою суду 
(ст. 332 КПК України); формування судом кола питань, 
які він ставить перед експертом з власної ініціативи (ст. 
332 КПК України), до таких, що спрямовані на реалі-
зацію принципу змагальності, а також на забезпечення 
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рівних прав та рівних можливостей реалізації цих прав 
сторонами?

Як видається, у вищезазначених випадках суд ак-
тивно виконує функції сторін. Спробуємо розглянути їх 
більш детально. Так, при роз’ясненні підсудному суті 
обвинувачення, суд виконує функцію прокурора як об-
винувача в справі.

Щодо визначення обсягу доказів, що підлягають до-
слідженню та порядку їх дослідження, то для здійснення 
ефективного розгляду справи сторони повинні подавати 
суду свої пропозиції про порядок дослідження доказів. 
Логічніше встановити порядок дослідження доказів на 
основі розгляду судом відповідних клопотань сторін. 
Необхідно врахувати, що встановлення порядку дослі-
дження доказів не зводиться до техніки проведення су-
дового слідства, воно є важливою процесуальною дією, 
від правильності якої залежить якість розгляду справи. 
Відповідно до ч. 2 ст. 349 КПК України обсяг доказів, 
які будуть досліджуватися, та порядок їх досліджен-
ня визначаються ухвалою суду після з’ясування думки 
учасників судового провадження. Пропозиції сторін 
про порядок дослідження доказів – це одна з частин їх-
ньої процесуальної діяльності, за допомогою якої вони 
можуть побудувати розгляд справи більш ефективно. 
Можливість сторін запропонувати той чи інший поря-
док дослідження доказів означає можливість сторін вра-
ховувати найбільшу доцільність проведення їх судового 
дослідження, виходячи з інтересів, які вони відстоюють. 
Та аналізуючи ст. 349 КПК України, можна дійти вис-
новку, що суд не зв’язаний думкою учасників судового 
розгляду, він може і не рахуватися з нею (не врахову-
вати її). Кінцеве рішення щодо обсягу та порядку до-
слідження доказів належить суду. Учасники ж судового 
розгляду мають право подавати клопотання, та чи вони 
будуть задоволені, залежить знову ж таки від суду. На 
жаль, у сформованій практиці нерідко за основу поряд-
ку дослідження доказів береться докладений до обви-
нувального акту список осіб, які підлягають виклику до 
суду. В судовому засіданні особи, що з’явилися, допи-
туються в тій же послідовності, як вони перераховані 
в списку. Таким чином, в основі визначення послідов-
ності допитів лежить не їх доказова цінність, а позиція 
органів досудового слідства [10, c. 204]. Отже, наявність 
вищевказаної норми у чинному КПК України свідчить, 
на жаль, не на користь змагального розгляду криміналь-
ної справи та не на користь забезпечення рівності учас-
ників судового процесу. Це ж саме стосується і норми, 
яка закріплює порядок формування судом кола питань, 
які він ставить перед експертом з власної ініціативи (ст. 
332 КПК України).

У чинному КПК України закріплена можливість 
проведення повторного допиту свідка за ініціативою 
суду, також суд має право призначити одночасний допит 
двох чи більше вже допитаних учасників кримінального 
провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) для 
з’ясування причин розбіжності в їхніх показаннях (ст. 
352 КПК України), що суперечить принципу змагаль-
ності, оскільки в даному випадку суд не обмежується 
фактами й доказами, отриманими за вибором сторін, а 
здійснює збирання доказів в кримінальному проваджен-
ні з власної ініціативи.

Відповідно до ст. ст. 357, 358, 361 КПК України сто-
рони беруть участь в огляді місця події, речових доказів 
та огляді і оголошенні документів. Вони вправі звертати 
увагу суду на те, що, на їхню думку, може мати доказове 
значення і вимагати занесення до протоколу всього того, 
на що вони вважають за необхідне звернути увагу суду 
(ст. 361 КПК України). За цими ж правилами проводить-
ся огляд речових доказів (ст. 357 КПК України). Сторо-
ни вправі звертати увагу суду на ті чи інші обставини, 
пов’язані з річчю чи з її оглядом. У цьому зв’язку, на наш 
погляд, не зовсім відповідає принципу змагальності по-
ложення, закріплене в ст. 361 КПК України, за яким лише 
суд визнає необхідним оглянути місце події, при цьому 
конструкція статті така, що є незрозумілим, як бути з 
ініціативою сторін щодо проведення огляду місця події 
за їх думкою, клопотаннями про проведення цієї слідчої 
дії. Слід передбачити право сторін клопотати про огляд 
місця події, враховувати їх думку щодо проведення цієї 
слідчої дії, надати право активної участі у її проведенні.

Що стосується ст. 332 КПК України, то вона містить 
положення, яким передбачена можливість проведення 
додаткової експертизи в процесі судового розгляду з іні-
ціативи суду. У випадку наділення суду вищевказаними 
повноваженнями виникає ймовірність того, що на обви-
нувачених може бути спричинений тиск зі сторони суду. 
Тобто у випадку наявності підстав для виправдання осо-
би не виключено призначення додаткових експертиз, що 
врешті-решт може призвести до засудження. Такий крок 
порушуватиме статтю 62 Конституції України, згідно з 
якою «всі сумніви щодо доведеності вини особи тлума-
чаться на її користь». В даному випадку суди мали б ви-
правдовувати таких осіб саме через «наявність сумнівів 
щодо доведеності їх вини».

Отже, на перший погляд, всі перелічені вище пов-
новаження суду конфліктують із засадою змагальності, 
проте це не стосується деяких з них, а саме: проведен-
ня повторного допиту свідка за ініціативою суду; про-
ведення одночасного допиту двох чи більше вже допи-
таних учасників кримінального провадження (свідків, 
потерпілих, обвинувачених) за ініціативою суду; прове-
дення додаткової експертизи в процесі судового розгля-
ду за ініціативою суду, оскільки, закріпивши обов’язок 
суду створити необхідні умови для виконання сторона-
ми їх процесуальних обов’язків і здійснення наданих їм 
прав (ст. 22, 93 КПК України), законодавець допускає 
право суду з метою перевірки доказів при необхідності 
за власною ініціативою одержувати додаткові докази. 
Суд може винести рішення про винність обвинувачено-
го лише на основі належних, допустимих, достовірних 
та достатніх у їх взаємозв’язку доказів (ст. 94, 370 КПК 
України). Тобто, він не має права в ім’я неупередженості 
жертвувати встановленням істини у справі (дійсних об-
ставин справи) і бути зв’язаним виключно доказами, на-
даними сторонами. Він може одержувати нові докази з 
метою перевірки належності, допустимості та достовір-
ності доказів, поданих сторонами кримінального про-
вадження, і тим самим спрямувати судовий розгляд на 
забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального 
провадження, усуваючи з судового розгляду все, що не 
має значення для даного кримінального провадження.

Оскільки у змагальному процесі суд не повинен бути 
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законодавчо «обтяженим» обов’язком збирання доказів, 
але він має перевіряти ті докази, які надані сторонами, 
тобто право суду досліджувати наявні в кримінальному 
провадженні докази з власної ініціативи все-таки існує, 
то доцільним є з’ясувати як і з якою метою необхідно 
судові цим правом користуватися.

Перевірка доказів є елементом доказування, тобто 
всі зібрані по справі докази повинні об’єктивно переві-
ряти слідчий, прокурор і суд. На думку багатьох проце-
суалістів. Перевірка (дослідження) доказів провадиться 
шляхом їх аналізу, зіставлення з іншими доказами, а та-
кож шляхом проведення додаткових слідчих чи судових 
дій з метою відшукання нових доказів, підтвердження 
або навпаки, спростування доказів, вже зібраних по 
справі. Крім того, перевірка доказів провадиться з ме-
тою з’ясування питання про їх достовірність. Реалізація 
цих повноважень може бути направлена на перевірку 
представлених сторонам конкретних доказів (їх допу-
стимості та достовірності) і не повинна мати за мету за-
повнення прогалин попереднього розслідування справи 
та неповноти судового слідства щодо основних питань 
кримінальної справи стосовно винуватості обвинува-
ченого та кримінально-правової кваліфікації злочину. 
Так, перевірка доказів полягає в дослідженні останніх з 
метою визначення їх належності, достовірності, достат-
ності, допустимості й законності. Вона здійснюється за 
допомогою розумової діяльності шляхом проведення 
нових чи додаткових процесуальних дій. Отже, рівень 
активності суду має бути достатнім і необхідним для 
встановлення дійсних обставин кримінального прова-
дження, а тим самим і ухвалення законного й обґрунто-
ваного вироку або будь-якого іншого рішення суду.

Висновки. Стаття 92 чинного КПК України покладає 
на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом 
випадках, на потерпілого обов’язок по доказуванню. 
Дане положення не виходить за межі процедури вирі-
шення спору рівноправних сторін, адже, маючи в своєму 
арсеналі обов’язок доказування, суд демонструє перева-
гу позиції сторони обвинувачення, оскільки поряд із су-
дом обов’язок доказування належить і прокурору. Вва-
жаємо, що суд не повинен бути обтяжений обов’язком 
доказування, проте має право збирати докази за власною 
ініціативою з метою перевірки поданих сторонами до-
казів щодо їх належності, допустимості, достовірності, 
достатності і законності способів їх збирання шляхом 
аналізу кожного з них. Поширеними є випадки, коли суд 
допускає до судового розгляду подані стороною дока-
зи, отримані з процесуальними порушеннями, що дає 
всі підстави для того, щоб сумніватись в достовірності 
отриманих даних. Допускаючи такого роду докази, суд 
потрапляє в залежність від добросовісності чи недобро-
совісності сторони, яка подала такі докази.

Аналіз норм КПК України 1960 року та норм КПК 
України 2012 року дав підстави для висновку, що з на-
бранням чинності нового КПК України ініціатива суду 
щодо дослідження доказів під час судового розгляду 
кримінальної справи значно зменшилася, внаслідок чого 
змінилася роль суду в дослідженні доказів під час судо-
вого розгляду. Кримінально-процесуальний кодекс Украї-
ни 1960 року регламентує, що всі заходи, які вживаються 
для встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні 

злочину, та їх покарання, зобов’язані здійснити органи 
дізнання, слідчий, прокурор та суд (ст. 4). КПК України 
1960 року також покладав обов’язок доказування всіх об-
ставин справи на вказаних суб’єктів (ч. 2 ст. 22). В Укра-
їні до набрання чинності КПК України від 13.04.2012 р. 
була модель суду відносно-активною. Та згідно з чинним 
КПК України 2012 року обов’язок доказування вищеза-
значених обставин покладається на слідчого, прокурора 
та, у випадках установлених цим Кодексом, на потерпіло-
го (сторону обвинувачення). КПК України від 2012 року 
наділяє суд відносно-пасивним положенням у процесі до-
казування. Відносно-пасивній моделі властиві певні еле-
менти активності суду, оскільки саме на суд покладається 
відповідальність за законність та обґрунтованість рішень, 
що ухвалюються в стадії судового розгляду, у зв’язку з 
цим він не може бути зв’язаний тією сукупністю доказів, 
які були надані сторонами. При цьому сутність змагальної 
побудови кримінального процесу не буде порушуватися. 
У відносно-пасивній моделі суд вправі збирати докази, 
якщо це є необхідним для перевірки належності та до-
пустимості наданих стороною доказів, для встановлення 
точних даних щодо підсудного. Збирання доказів є правом 
суду, а не його обов’язком.
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Шевчук М. И. Собственная инициатива суда в 
исследовании доказательств в судебном рассмотре-
нии уголовных дел

Аннотация. В статье исследуется инициатива суда 
при исследовании доказательств в судебном рассмотре-
нии уголовных дел. Проанализированы нормы действую-
щего Уголовного процессуального кодекса Украины 
(2012 г.), регулирующие инициативную деятельность 
суда при проверке доказательств в судебном рассмот-
рении в современном уголовном процессе, нормы Уго-
ловно-процессуального кодекса Украины 1960 г., а также 
проанализированы различные доктринальные подходы, 
касающиеся определения роли суда при исследовании 
доказательств в судебном рассмотрении уголовных дел.

Ключевые слова: уголовный процесс, исследова-
ние доказательств, активность суда, пассивность суда, 
инициативная деятельность суда.

Shevchuk M. Court’s initiative in the research of 
evidence at the court trial

Summary. The article deals with the issues of the 
court’s initiative in research of evidence at the court trial. 
The article examines the norms of the Criminal Procedural 
Code of Ukraine of 2012 that regulate the initiative activity 
of the court concerning verification of evidence at the trial 
in contemporary criminal process, as well as the norms of 
the Criminal Procedural Code of Ukraine of 1960 and the 
doctrinal approaches of various scholars to determination 
of the court’s role in the research of evidence in criminal 
proceeding.

Key words: criminal process, proofs research, activity 
of the court, passivity of the court, initiative activity of 
court.
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НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ СУЧАСНИХ 
ОПЕРАЦІЙ ООН З ПІДТРИМКИ МИРУ

Анотація. Стаття присвячена нормативному закрі-
пленню статусу сучасних операцій ООН з підтримки 
миру.

Ключові слова: ООН, операції з підтримки миру, 
миротворчість, Статут ООН, Рада Безпеки ООН.

Постановка проблеми. Питаннями права міжнарод-
ної безпеки займалися такі відомі українські вчені, як  
B. C. Бруз, І. І. Лукашук, О. О. Мережко, відомі російські 
юристи-міжнародники С. Б. Крилов, С. А. Малінін, Г. І. Мо-
розов, Є. А. Шибаєва, В.Н. Федоров. Ці питання досліджу-
вали і Генеральні секретарі ООН Б. Б. Галі та К. А. Аннан. 
Однак нормативне закріплення статусу сучасних операцій 
ООН з підтримки миру все ж потребує більш ґрунтовного 
дослідження. Саме цим і зумовлене написання цієї статті. 

Виклад основного матеріалу. У Статуті ООН у розділі 
VII закріплені міжнародно-правові норми, які регулюють 
дії Організації Об’ єднаних Націй і держав-членів щодо за-
грози миру, порушень миру й актів агресії. Природно, що 
за п’ятдесят років діяльності ООН склалася практика за-
стосування зазначених норм? і що окремі положення Ста-
туту ООН вимагають розвитку у зв’язку з реаліями між-
народних відносин, особливо після закінчення «холодної 
війни». Це знайшло відображення в позиції держав-членів 
Організації, в дискусіях в Генеральній Асамблеї ООН, в рі-
шеннях Спеціального комітету з Статуту ООН і посиленні 
ролі Організації, у роботі Спеціального комітету з операцій 
щодо підтримки миру. Широко обговорюється ця проблема 
і в науковій літературі. Більшість авторів підкреслюють, що 
використання збройних сил проти іракської агресії щодо 
Кувейту засновано на резолюції 661 Ради Безпеки, в якій 
обгрунтовано визнано правомірним застосування збройних 
сил проти іракської агресії відповідно до ст. 51 Статуту, яка 
передбачає право на індивідуальну та колективну самоо-
борону. Однак після прийняття резолюції ні Рада Безпеки, 
ні країна-жертва не зробили необхідного передбаченого ст. 
42 і 43 кроку. Не були здійснені заходи, які надавали б на-
ступним збройним діям щодо агресора характер операції 
ООН. Фактично ООН в період операції «Буря в пустелі» 
від подальшої участі в ній, що перейшла у бойову стадію 
припинення іракської агресії, усунулася, і антиіракська 
коаліція була створена поза ООН під керівництвом США. 
Адже визнання Радою Безпеки факту агресії та правомір-
ності застосування збройних сил для її припинення є осно-
вою для подальших дій ООН. Нормальний хід подій мож-
ливий лише після укладення угоди або угод з членами ООН 
про передачу в розпорядження Ради Безпеки необхідних 
збройних сил. У цьому випадку не виключається згода на 
готовність будь-якої держави під контролем Ради Безпеки 

і в контакті з Генеральним Секретарем ООН взяти на себе 
тягар лідерства і основної відповідальності за операцію. 
Використання збройних сил в Перській затоці позначило 
тенденцію в «імпровізаціях» в тлумаченні Статуту ООН, 
яка може поставити під сумнів роль самої Організації. У 
цьому зв’язку заслуговує на підтримку ідея про рішучу 
«реанімацію» Військово-Штабного Комітету або створення 
будь-якого органу, здатного «давати поради і надавати до-
помогу Раді Безпеки з усіх питань, що належать до військо-
вих потреб Ради Безпеки» (ст.47 Статуту ООН) [1, с. 19]. 

Росія виступає за розробку загальної стратегії ми-
ротворчості ООН та визначення концепції політичного 
керівництва миротворчістю з боку Ради Безпеки, створен-
ня ефективного військового командування з відповідним 
контролем і утворення «резервних сил ООН», які до не-
обхідності їх використання перебували б у розпорядженні 
держав-членів. На 50 сесії Генеральної асамблеї Прези-
дент Росії особливу увагу звернув на недопущення обходу 
і відтискування ООН і Ради Безпеки від найважливіших 
питань забезпечення миру і стабільності. [2, с. 70].

Таким чином, підвищення ефективності механізму 
ООН є необхідною умовою забезпечення міжнародного 
миру та безпеки і його створення, а його функціонування 
повинно спиратися на доповнення до Статуту ООН щодо 
інституціоналізації нових реалій міжнародних відносин 
та розробці загальних принципів діяльності ООН в окре-
мих сферах, які не врегульовані Статутом Організації.

У ході тривалого обговорення цієї проблеми на Спе-
ціальному комітеті з операцій щодо підтримки миру були 
висловлені різні підходи. Низка держав-членів вважає, що 
операції Організації Об’єднаних Націй вийшли за межі своєї 
традиційної концепції підтримки миру і охоплюють рішен-
ня різноманітних задач часом у дуже складній обстановці. 
Такі елементи, як допомога у проведенні виборів, надання 
надзвичайної гуманітарної допомоги, спостереження за до-
триманням прав людини, сприяння в справі національного 
будівництва, спостереження за кордонами та забезпечення 
дотримання операцій тепер стали асоціюватися з діяльніс-
тю Організації Об’єднаних Націй з підтримки миру. Однак 
інші делегації висловили застереження щодо деяких з цих 
елементів, повторивши, що багато з цих заходів здійсню-
ються незалежно від операцій з підтримки миру, маючи інші 
мандати і джерела фінансування, і що цю незалежність необ-
хідно зберегти. На думку деяких делегацій, включення цих 
елементів в структуру операції з підтримки миру має здійс-
нюватися лише за згодою всіх залучених сторін [3].

На наш погляд, закріпленню в додатковому протоколі 
до Статуту ООН підлягають такі найважливіші аспекти 
статусу операцій з підтримки миру: 
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1) особливості операцій з підтримки миру в порівнян-
ні із застосуванням сили відповідно до норм розділу VII 
Статуту ООН; 

2) керівні принципи здійснення операцій з підтримки 
миру; 

3) єдина структура командування і роль в ній Ради Без-
пеки, 

4) підготовка персоналу; 
5) захист персоналу; 
6) фінансування операцій з підтримки миру. 
Усі зазначені аспекти операцій з підтримки миру роз-

глядаються державами-членами ООН у різних органах 
Організації і, насамперед, на засіданнях Спеціального ко-
мітету з операцій щодо підтримки миру і сесіях Генераль-
ної Асамблеї ООН протягом багатьох років.

В результаті сьогодні можна виділити деякі узгоджені і 
визнані більшістю держав-членів положення, засновані на 
досвіді останнього часу. На наш погляд, необхідно прове-
сти чітку відмінність між видами миротворчої діяльності, 
врегульованими в Статуті ООН, і діями ООН, врегульова-
ними резолюціями Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки. 

Професор О.Н. Хлестов абсолютно правильно під-
креслює, що операції з підтримки миру відрізняються 
від примусових дій, під якими, як це загальновизнано, 
розуміється застосування в рамках ООН, згідно з поло-
женнями розділу VII Статуту, визначених заходів проти 
держави, яка вчинила акт агресії, порушення миру або 
створює загрозу миру. Ці заходи можуть бути вжиті без 
використання збройних сил, наприклад, розірвання еконо-
мічних відносин (ст.41 Статуту ООН), або з використан-
ням збройних сил (ст. 42 Статуту ООН). У цьому випадку 
збройні сили використовуються проти держави-порушни-
ка за рішенням Ради Безпеки ООН. Їх мета – «зламати» 
агресора, змусити державу припинити агресію, залучи-
ти її до відповідальності. До їх складу входять збройні 
сили держав-членів ООН, які володіють усіма бойовими 
можливостями, включаючи важке озброєння. Прикладом 
примусових дій можуть бути дії, здійснені за рішенням 
Ради Безпеки ООН проти Іраку у зв’язку з його агресі-
єю проти Кувейту. Що стосується операцій з підтримки 
миру, то вони мають зовсім інший характер. Ці операції 
також здійснюються з використанням збройних сил, але 
їх роль інша. Військові дії ведуться не проти воюючих 
сторін, а використовуються для роз’єднання учасників 
збройного конфлікту, для контролю за дотриманням ними 
угоди про перемир’я тощо. Вони озброєні лише легкою 
зброєю і застосовують її у випадку самооборони. Всі ці 
операції проводяться за згодою держав-учасниць міжна-
родного збройного конфлікту або сторін збройного кон-
флікту, якщо він відбувається в межах держави. Тенденції 
в сучасному світі такі, що операції з підтримки миру все 
частіше проводяться у випадку збройного конфлікту, що 
виникає в межах держави, тобто міжнародного збройного 
конфлікту [4, с. 222].

Створення міжнародно-правової бази для операцій з 
підтримки миру – одне із завдань, що стоять перед між-
народним співтовариством, враховуючи, що роль таких 
операцій в XXI столітті зростатиме [5, с. 226].

Все зазначене дозволяє зробити висновок про те, 
що практика держав йде шляхом визнання особливо-
го характеру операцій з підтримки миру і тієї обста-

вини, що такі операції не регулюються розділом VII 
Статуту ООН. 

Під час обговорення питання в ООН про операції з під-
тримки миру були висловлені різні підходи. Однак біль-
шість делегацій вважає за необхідне розробку доктрини 
Організації Об’єднаних Націй, що враховує змінюваний 
характер операцій з підтримки миру, взаємозв’язок між їх 
військовими, цивільними та гуманітарними аспектами і не-
обхідність для Організації Об’єднаних Націй діяти неупе-
реджено і, коли можливо, на основі згоди. Тому необхідно 
забезпечити координацію цих видів діяльності та розроби-
ти в цьому зв’язку відповідні керівні положення. При цьо-
му в ході здійснення операцій з підтримки миру необхідно 
в усіх їх аспектах суворо дотримуватися принципів і цілей 
Статуту, зокрема принципів поваги суверенної рівності, 
територіальної цілісності держав і невтручання в їхні вну-
трішні справи. Операції з підтримки миру повинні носити 
неупереджений і неінтервенціоністський характер, наді-
лятися мандатом на основі згоди всіх зацікавлених сторін 
і проводитися в принципі на прохання держав-членів. За-
стосування сили повинно обмежуватися лише випадками 
самооборони, а застосування розділу VII Статуту повинно 
в принципі бути надзвичайним заходом [6]. 

Однак принципів проведення операцій з підтримки 
миру до теперішнього часу немає, і Спеціальний комітет, 
беручи до уваги основні принципи міжнародного права, 
які лежать в основі операцій з підтримки миру, і все більш 
комплексний характер операцій з підтримки миру, під-
креслює важливе значення розробки комплексу принци-
пів і керівних положень та необхідність розгляду в кожно-
му конкретному випадку взаємозв’язку між політичними, 
військовими, цивільними та гуманітарними аспектами, а 
також необхідність того, щоб операції Організації Об’єд-
наних Націй продовжували неупереджено здійснювати 
свої мандати. Комітет просить також Генерального Секре-
таря в консультації з державами-членами продовжувати 
розробку загальних визначень термінів, що стосуються 
світу і діяльності, пов’язаної з підтриманням миру [7].

Колишній Генеральний Секретар ООН Б. Бутрос-Га-
лі, аналізуючи діяльність Організації в області підтримки 
миру, прийшов до висновку про необхідність дотримання 
таких принципів: по-перше, сили миротворців слід роз-
гортати тоді, коли припинення вогню встановлено, і коли 
є згода сторін, і можна розраховувати на їх співпрацю. У 
випадку бойових дій, щодо яких потрібне прийняття між-
народних заходів, міжнародне співтовариство має через 
Раду Безпеки виділяти збройні сили, необхідні для врегу-
лювання ситуації. Нині Організація Об’єднаних Націй не 
має потенціал для здійснення операцій примусового ха-
рактеру за винятком операцій дуже обмеженого масштабу.

Другий урок полягає в тому, щоб в значно більшій мірі 
спиратися на превентивну дипломатію. Краще запобігати 
конфліктам шляхом раннього попередження «тихої» ди-
пломатії і, в окремих випадках, превентивного розміщен-
ня «блакитних касок», ніж докладати величезні політич-
ні і військові зусилля для їх врегулювання після того, як 
вони вже розгорілися.

По-третє, Організація Об’єднаних Націй не має ні по-
тенціалу, ні ресурсів для розгортання широкомасштабних 
військових операцій. У розділі VII Статуту Організації 
Об’єднаних Націй передбачається співпраця з регіональ-
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ними організаціями та структурами або зі спеціальними 
багатонаціональними силами [8].

Більше того, він вважає, що останні декілька років піс-
ля закінчення «холодної війни» підтвердили той факт, що 
необхідною умовою успіху цієї діяльності є дотримання 
низки основоположних принципів підтримки миру. Трьо-
ма особливо важливими принципами є згода сторін, не-
упередженість і незастосування сили, за винятком самоо-
борони. Аналіз нещодавніх успіхів і провалів показує, що 
у всіх успішних операціях ці принципи дотримувалися, а 
в більшості менш успішних операцій не дотримувався той 
чи інший з них.

У затверджуваних останнім часом мандатах існують 
три аспекти, через які, зокрема, операції з підтримки миру 
втрачали згоду сторін, здійснювалися, на думку деяких, 
упереджено та / або використовували силу в інших цілях, 
крім самооборони. Йшлося про доручення охороняти гума-
нітарні операції в умовах військових дій, захищати цивіль-
не населення у встановлених безпечних районах і чинити 
тиск на конфліктуючі сторони з метою досягнення націо-
нального примирення більш швидкими темпами, ніж ті, з 
якими вони готові були погодитися. Показовими в цьому 
відношенні є операції в Сомалі, Боснії і Герцеговині.

В обох випадках існуючим операціям з підтримки 
миру були надані додаткові мандати, які передбачали за-
стосування сили і тим самим не могли бути пов’язані з 
уже існуючими мандатами, заснованими на згоді сторін, 
неупередженості та незастосуванні сили. Ці мандати та-
кож неможливо було виконати без набагато більш значних 
військових сил і засобів, ніж ті, які були надані, як це 
мало місце в колишній Югославії. Фактично ніщо так не 
небезпечно для операцій з підтримки миру, як прохання 
використовувати силу в умовах, коли її існуючий склад, 
озброєння, матеріально-технічне забезпечення та схема 
розгортання не дозволяють їй зробити це. Логіка підтрим-
ки миру ґрунтується на політичних і військових переду-
мовах, які дуже відрізняються від тих, що лежать в основі 
примусу, і динаміка останнього несумісна з політичним 
процесом, якому має сприяти підтримка миру. Стирання 
відмінностей між цими двома завданнями може підтрима-
ти життєздатність операції з підтримки миру та створити 
загрозу для життя її персоналу [9].

Висновки. Все це дозволяє визначити найважливіші 
аспекти міжнародно-правового регулювання на рівні роз-
робки принципів проведення операцій з підтримки миру. 
У цих принципах повинні бути закріплені основні прин-

ципи міжнародного права, що мають особливе значення 
для зазначеної діяльності ООН: повага державного суве-
ренітету і невтручання у внутрішні справи держави. Крім 
того, повинні дотримуватися принципи, що мають харак-
тер спеціальних принципів, такі як згода сторін, неупере-
дженість і незастосування сили, окрім як для самооборо-
ни. Ці принципи і повинні складати основу нормативного 
регулювання дій ООН з підтримки миру. 
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РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
(НА ПРИКЛАДІ ВСЕСВІТНЬОЇ РАДИ ЦЕРКОВ, РОСІЙСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ТА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКОВ)
Анотація. У статті розглядається механізм та ди-

наміка впливу релігійних організацій на міжнародні 
відносини на прикладі Всесвітньої Ради Церков, Росій-
ської православної та Римо-Католицької церков. Визна-
чаються напрямки їх діяльності на міжнародному рівні, 
зокрема щодо збереження миру та стабільності, захисту 
прав людини, протидії глобалізації та ін.

Ключові слова: релігійні організації, міжнародні 
відносини, Всесвітня Рада Церков, Російська право-
славна церква, Римо-Католицька церква, екуменізм, 
миротворчість, християнська мирна конференція.

Постановка проблеми. Розвиток міжнародних відно-
син передбачає співпрацю не тільки між урядами країн, 
але й залучення до діалогу релігійних організацій. Осо-
бливо актуальними напрямками міжнародної взаємодії 
на сьогодняшній день визнаються захист прав людини, 
пропагування справедливості і миру, а також сприяння 
міжцерковним і екуменічним відносинам. Саме такі на-
прямки якнайкраще відображають зміст присутності ре-
лігійних організацій у міжнародному просторі. 

Мета статті – розкрити механізми впливу релігійних 
організацій на міжнародні відносини (на прикладі ВРЦ, 
РПЦ та РКЦ) та динаміку їх впливу на вирішення міжна-
родно-правових проблем.

Аналіз наукових джерел і публікацій. Тема діяльно-
сті релігійних організацій на міжнародному рівні відобра-
жена у дослідженнях багатьох фахівців, серед яких можна 
згадати В. Циганкова [10], М. Добрускина [2], Т. Зонову 
[5], С. Дьяченка [4] та інших. Зокрема, праці двох остан-
ніх присвячені аналізу зовнішньополітичної діяльності 
Римського Престолу. Поряд з тим висвітлюється участь у 
міжнародних відносинах релігійних організацій такими 
установами, організаціями та обєднаннями, як Українська 
Гельсінська спілка [8], Інститут релігійної свободи [6] та 
ін. Звітують про міжнародну діяльність самі церкви та 
державні органи влади. Проте питання участі та впливу 
релігійних організацій на міжнародні відносини потребує 
комплексного наукового підходу до висвітлення.

Фахівці з міжнародних відносин серед недержавних 
учасників міжнародних відносин виділяють міжурядові 
організації (МУО), неурядові організації (НУО), транс-
національні корпорації (ТНК) та інші громадські сили 
та рухи, які діють на світовій арені [10]. Існує як вузьке, 
так й розширене поняття неурядових організацій. Відпо-
відно до першого автори Ф. Брайар и М.-Р. Джалили під 
неурядовими організаціями розуміють структури співро-
бітництва у певних галузях, що об’єднують недержавні 
інститути та індивидів кількох країн: релігійні організації 

(наприклад, Всесвітню Раду Церков), організації науков-
ців (наприклад, Пагоушський Рух), спортивні (ФІФА), 
профспілкові (МФП), правові (Міжнародна Амністія) та 
ін. організації, об’єднання, установи та асоціації [11].

Отже, релігійні організації – церкви та їх об’єднання – 
є рівноправними учасниками міжнародних відносин.

Виклад основного матеріалу. Вищезгадана, як при-
клад неурядової організації, Всесвітня Рада Церков була 
заснована 1948 р. в Амстердамі як екуменічна органі-
зация, об’єднує на своїх форумах представників 348 
християнських общин (560 млн членов) з 110 країн сві-
ту. Пeреважна більшість конфесій – членів ВРЦ – про-
тестантського спрямування. Членами організації також 
є більшість Помісних Православних Церков (проте Гру-
зинська та Болгарська Православні церкви призупинили 
своє членство у ВРЦ, а Російська Православни Церква 
переглянути принципи своєї участi в ній), а також Старо-
давні Східні (Нехалкідонські) Церкви. Католицька Церква 
співпрацює з ВРЦ та бере участь у заходах, що вона орга-
нізує у статусі наглядача.

Як учасник міжнародних відносин ВРЦ, зокрема, опі-
кується роллю міжнародних організацій та їх перспектив 
з точки зору сприяння єдності християн та встановленню 
гармонійних відносин між релігіями, подолання розбіж-
ностей, що існують та послаблюють єдність. Також вона 
дає оцінку програмам міжнародного співробітництва, зва-
жаючи на потреби віруючих сьогодення та перспективи 
розвитку [7]. Російська Православна церква, що є чле-
ном організації з 1961 р., визначає за мету свого членства 
розвиток міжцерковного співробітництва, стимулювання 
двосторонніх та багатосторонніх діалогів (в тому числі 
міжрелігійних), а також співробітництво християн в сфері 
соціального служіння [3].

У міжнародній діяльності як окремих цекров, та і релі-
гійних об’єднань можна виділити два напрямки: миротво-
рчий та екуменічний [2]. Миротворчий напрямок, зорема, 
складають зусилля, в т.ч. церковних сил, які, по-перше, 
перешкоджають використанню церкви у цілях агресії, 
по-друге, сприяють подоланню протиріч між конфесіями 
у політичній сфері, згуртуванню віруючих всіх релігій для 
забезпечення миру та стабільності у світі.

Церковні об’єднання беруть участь у антивоєнній бо-
ротьбі. Зокрема, у нещодавньому минулому одним з най-
впливовіших міжнародних центрів боротьби за мир була 
Християнська мирна конференція, яка об’єднувала право-
славні та протестантські рухи прибічників миру, яка мала 
резиденцію у Празі.

На своїх конгресах ця організація прийняла низку 
важливих рішень та заяв, закликала священників, всі про-
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гресивні сили світу до боротьби з озброєнням, за розрядку 
міднародного напруження та неприпустимість «холодної 
війни». Також (за ініціативою Російської Православної 
Церкви) за останні десятиліття проведено три міжнарод-
ні конференції релігійних організаций світу. Мета цих 
конференцій проглядається у виголошених девизах: «Ре-
лігійні діячі – за міцний мир, роззброєння та справедли-
ві відносини між народами» (1977), «Релігійні діячі – за 
спасіння священного дару життя від ядерної катастрофи» 
(1982) та «За без’ядерний світ, за виживання людства» 
(1987).

Поряд з миротворчою діяльністю релігійні об’єднан-
ня провoдять на міжнародній арені діяльність екуменічну. 
Вона спрямована на зближення конфесій (зокрема хри-
стиянських) та базується на спільності релігійних та со-
ціальних інтересів. Екуменічні завдання вирішуються не 
тільки в межах окремих церков, але – особливо – в межах 
міжнародних об’єднань – Християнської Мирної конфе-
ренції, Конференції європейських церков, Всесвітньої 
Ради Церков та ін.

Самі церковні організації, зокремa Російська Право-
славна церква, за словами її Патріарха, так визначає прио-
рітетні цілі своєї зовнішньої діяльності: це протистояння 
процесам ліберальної секуляризації, глобалізації, кризі 
сімейних цінностей, підриву норм традиційної моралі [3].

Захист традиційних християнських цінностей висту-
пає на сьогоднішній день підставою для співробітництва 
Православної та Католицької церков на майданчиках між-
народних організацій: ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ЮНЕ-
СКО, структур Євросоюзу. Так, у зв’язку з рішенням Єв-
ропейського суду з прав людини у листопаді 2009 р. про 
неприпестимість присутності Розп’яття в італійських 
школах, що було сприйнято церквою як випад проти хри-
стиянської європейської традиції, очільники Росийської 
Православної церки висловили свою солідарність з Ри-
мо-Католицькою церквою в Італії. Церкви ще раз заявили, 
що Європа має християнське коріння, тому є неприпусти-
мим позбавляти її соціальні інститути символів європей-
ської духовної ідентичності. Російська Федерація офіцій-
но підтримала апеляцію, яку подала Італійська республіка 
у Велику палату Європейського суду з прав людини проти 
зазначеного рішення [3].

Надію на активне співробітництво Православної та 
Католицької церков з громадських питань покладено та-
кож на православно-католицькі форуми, що скликаються 
кожні два роки задяки співробітництву з Радою єпископ-
ських конференцій Європи.

На пострадянському просторі також триває співробіт-
ництво церков. Зокрема, в 1993 р. був створений Хрис-
тиянський міжконфесійний консультативний комітет кра-
їн СНД та Балтії (ХМКК), у роботі якого беруть участь 
Російська Православна, Римо-Католицька, Вірменська 
Апостольська, Євангелічно-лютеранська церкви, а також 
найбільші протестантськи об’єднання. Основою співро-
бітництва ХМКК має спільність позицій з актуальних пи-
тань суспільного життя.

На міжнародній арені, окрім діяльності у рамках 
об’єднань, Православна церква, зокрема Російська, вза-
ємодіє з державними та політичними структурами, хоча, 
згідно з церковною догматикою, не є тотожним держави 
політичним об’єдненням й не може укладати договорів. 

Відстоювання позицій про збереження традиційних мо-
ральних цінностей відбувається під час участі діалогів 
з світськими урядовцями різних держав. За визнанням 
Патріарха Кирилла, «багато держав та інші суб’єкти між-
народного права сприймають Московський Патріархат як 
гідного співрозмовника» [3].

Регулярний прийом церковним керівництвом голов 
держав та урядів, міністрів, що прибувають у державу з 
офіційними візитами, новопризначених послів став вже 
традицією у міжнародних відносинах. На таких зустрічах 
обговорюються питання становища церкві в певній дер-
жаві, питання збереження моральних принципів у міжна-
родній сфері, культурне та гуманітарне співробітництво.

Співпраця з міжнародними організаціями системи 
ООН також проводиться Російською Православною цер-
квою. Так, представництво її інтересів здійснюється через 
Всесвітній російський церковний собор – організацію, 
якій надано спеціальний консультативний статус при Еко-
номічній та Соціальній Раді ООН. Така модель обрана, 
оскільки православна церква напряму не може бути акре-
дитована при ООН. 

З метою розвитку роботи з ЮНЕСКО Російська цер-
ква співпрацює у сфері охорони об’єктів Світової спад-
щини. Деяки з таких об’єктів перебувають в церковному 
управлінні.

В рамках діалогу з Радою Європи Російська Право-
славна церква діє через Представництво Московського 
Патріархату у Страсбурзі, яке функціонує з 2004 р. Голов-
ним змістом роботи є проблематика прав людини.

Представництво Російської Православної церкви при 
європейських міжнародних організаціях бере участь у 
діалозі з іститутами Європейського Союзу. Ефективним 
механізмом діалогу з ЄС стали щорічні зустрічі голови 
Єврокомісії з релігійними лідерами Європи. Також Мос-
ковський Патріархат бере активну участь у заходах Орга-
нізації з безпеки та співробітництва в Європі, що присвя-
чені релігійній свободі.

Тепер розглянемо діяльність Римо-Католицької цер-
кви, яка є єдиною з релігійних організацій світу, що є 
суб’єктом міжнародного права, визнаним державами та 
міжнародними організаціями. Голова церкви, Римський 
Папа, володіє правосуб’єктністю для укладання міжна-
родних угод та здійснення активних та пасивних диплома-
тичних прав [5, c. 3]. Римо-Католіицька церква здійснює 
дипломатичні стосунки при посередництві апостольських 
нунціатур та делегацій з 174 державами світу, а також з 
Європейським Союзом, Суверенним Мальтійським Орде-
ном та Організацією Звільнення Палестини. Святий пре-
стол направляє своїх делегатів та наглядячів для участі у 
різноманітних міжнародних організаціях чи конференці-
ях, збільшуючи таким чином вплив Католицької церкви 
у світі. Так, Святий престол має статус постійного нагля-
дача при ООН з 1964 р. (співпрацюючи з організацією з 
1957 р), ВТО, Раді Європи, Африканському Союзі, Латин-
ському Союзі та ін. Папській дипломатії вдалося добитися 
членства в ОБСЄ, ЮНКТАД, МАГАТЕ, ВООЗ, ЮНЕСКО. 
Загалом Святий престол є членом 15 міжнародних орга-
нізацій.

У липні 2004 р. права місії Святого престолу при ООН 
були розширені. Крім того, з серпня 2008 р. Ватикан почав 
співробітництво з Інтерполом на постійній основі. В 2007 
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р. Святий Престол встановив дипломатичні відносини з 
Саудівською Аравією [1].

Святий престол – найстарший (з 1942 р.) дипломатич-
ний союзник Китайської республіки та на сьогодні є єди-
ним суверенним суб’єктом міжнародного права у Європі, 
який формально визнає Китайську республіку.

Католицька церква на європейькому континенті має 
великий вплив. На території ЄС, включаючи нових кра-
їн-членів, адміністративна структура церкви налічує 600 
єпархій. З появою у 1980 р. Комісії єпископських конфе-
ренцій Європейського співтовариства (СОМЕСЕ) у Ва-
тікана з’явився новий інструмент політичного впливу на 
політику ЄС [9]. 

Римо-католицька церква є особливим міжнародно-по-
літичним інститутом. Апостольський престол є учасником 
цілої низки багатосторонніх та двосторонніх міжнародних 
договорів, проте основним інструментом регламентації 
його політичних відносин з державами виступають кон-
кордати. При цьому особливість конкордату як самостій-
ного виду міжнародної нормотворчості полягяє в тому, що 
об’єктом його правового регулювання є відносини як між-
народного, так і виключно внутрішньодержавного характе-
ру. Сучасна міжнародно-правова доктрина визнає конкор-
дати як міжнародні договори, що юридично оформлюють 
співробітництво Святого престолу з різними державaми. 
Зокрема, такі угоди визнаються Комісією міжнародного 
права як джерела міжнародного права [4].

У переважній більшості міжнародних організацій пап-
ські дипломати акредитовані як представники Святого 
Престолу, а не Ватикану. Однак в деяких з них, наприклад, 
Всесвітньому поштовому союзі, Міжнародному союзі 
електрозв’язку, Міжнародній організації супутникового 
зв’язку вони діють саме як представники Ватикану. Це 
обумовлене специфікою діяльності данних організацій, 
яка потребує наявності у держав-членів відповідно по-
штової служби, радіо- або супутникової станції, що безпо-
середньо пов’язано з територіальним елементом держави.

Як вже було зазначено, представники Святого престо-
лу з визначеним колом повноважень діють при ООН та 
її спеціалізованих установах, зокрема ЮНЕСКО, МОТ, 
ФАО. Також офіційні представники Святого престолу 
співпрацюють з такими регіональними міжурядовими ор-
ганізаціями, як ОБСЄ та ЄС.

Незважаючи на протиріччя у позиціях значної частини 
європейської спільноти та католицькою доктриною у сфе-
рі прав людини, а саме у сфері репродуктивних прав, прав 
сексуальних меншин та прав жинок, Ватикан неоднора-
зово демонстрував, що повага до прав людини та діяль-
ність по їх реалізації – невід’ємна частина його політики. 
Ватикан брав активну участь у процесі укладання Хартії 
фундаментальних прав ЄС та добився відображення в ній 
деяких принципів католицької доктрини. В цьому контек-
сті Римо-католицька церква діє як складова частина євро-
пейського громадянського суспільства.

У просуванні своїх інтересів у об’єднаній Європі Ва-
тикан також спирається на католицькі еліти, релігійні 
ордени та спільноти, а також чисельні професійні органі-
зації католиків-мирян. В багатьох країнах-членах ЄС існу-
ють координаційні інстанції з їх діяльності [9].

Загалом, католицизм присутній майже в усіх сферах 
життя європейського суспільства. Він прагне до участі у 

створенні чітких програм, спрямованих на стійкий роз-
виток та процвітання у Європі. Маючи представництво у 
європейських структурах різних рівнів, Вaтикан намага-
ється бути «природнім партнером» у виконанні стратегії 
європейської інтеграції, учасником відкритої дискусії не 
тільки з практичних аспектів процесу, але й з пов’язаних 
з ним цінностям.

Основні зусилля дипломатії Ватикана на сьогодні 
спрямовані на відстоювання незалежності церкви та до-
сягнення миру та справедливості у відносинах між дер-
жавами. Специфiчною рисою дипломатії Ватикана мож-
на назвати її церковно-світську природу: з одного боку, 
зусилля спрямовані на вирішення суто церковних цілей, 
як-то поширення християнства, будівництво релігійних 
споруд, а з іншого боку, – світські завдання: взаємодія з 
правителями інших держав, вирішення проблем зовніш-
ньої політики, збір коштів та виконання судових функцій.

Святий престол активно виступає за збереження миру 
та врегулювання міжнародних конфліктів. В 1991 р. він 
застерігав від війни у Перській затоці. Католицька церква 
відіграла помітну роль у припиненні громадянських війн 
у Центральній Америці. Під час поїздок у цей регіон Рим-
ський Папа закликав до примирення громадянської війни 
у Гватемалі, примирення в Нікарагуа, ствердження «нової 
культури солідарності та любові» [1].

У 1971 році Святий Престол заявив про своє рішення 
дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї, щоб надати моральну підтримку принципам, які 
служать основою самого Договору.

Також у своїй міжнародній діяльності Святий пре-
стол намагається досягнуті суцільної відміни смертно-
го покарання, невизнання війни як способа вирішення 
міжнародних конфліктів, наполягає на забороні абортів 
та одностатевих шлюбів. Дії представників Святого пре-
столу спрямовані також на захист прав християн у світі. 
Найбільш гострої форми набула дискримінація християн 
у регіоні Близького Сходу та Північної Африки. Переслі-
дування християн мають місце у Пакістані, Іраці, Нігерії.

Висновки. Узагальнюючи наведене, можна стверджу-
вати, що релігійні організації можуть виступати повно-
цінними учасниками міжнародних віносин. Вони прямо 
(як РКЦ) чи опосередковано (як РПЦ) є членами най-
впливовіших міжнародних організацій. Спільною метою 
діяльності релігійних організацій на міжнародній арені 
можна визначити захист миру та стабільності, протидію 
глобалізації, боротьбу з бідністю, збереження екології. Ці 
об’єднання християн прагнуть до створення такої міжна-
родної політичної системи, в якій провідне місце посів 
би «етичний вимір» політики та міжнародних відносин, 
визнання важливості духовного фактору та мотивів у по-
літичних діях.
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Волощенко-Вислобокова О. Н. Религиозные ор-
ганизации в международных отношениях (на при-
мере Всемирного Совета Церквей, Русской право-
славной и Римо-католической церквей) 

Аннотация. В статье рассматривается механизм и 
динамика влияния религиозных организаций на меж-
дународные отношения на примере Всемирного Совета 
Церквей, Русской православной и Римо-католической 

церквей. Определяются направления их деятельности 
на международном уровне, в частности по сохранению 
мира и стабильности, защиты прав человека, проти-
водействию глобализации и др.

Ключевые слова: религиозные организации, между-
народные отношения, Всемирный Совет Церквей, Русская 
православная церковь, Римо-Католическая церковь, экуме-
низм, миротворчество, христианская мирная конференция.

Voloshchenko-Vislobokova O. Religious 
organizations in international relations (for example, 
the World Council of Churches, the Russian Orthodox 
and Roman Catholic Churches) 

Summary. This paper deals with the dynamics and 
influence of religious organizations in international 
relations on the example of the World Council of Churches, 
the Russian Orthodox and Roman Catholic churches. 
Identify areas of their operations internationally, including 
the maintenance of peace and stability, human rights, 
combating globalization and others.

Key words: Religious Organizations, International 
Relations, World Council of Churches, the Russian 
Orthodox Church, the Roman Catholic Church, ecumenism, 
peace, Christian Peace Conference.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ЧАСТНЫЕ 
ВОЕННЫЕ И ОХРАННЫЕ КОМПАНИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье анализируются основные 

международно-правовые механизмы борьбы с терро-
ризмом, исследуются причины взаимосвязи терроризма 
с деятельностью частных военных и охранных компа-
ний. Систематизированы причины привлечения между-
народным сообществом частных военных и охранных 
компаний в борьбе с терроризмом. Обоснована необ-
ходимость международно-правового регулирования 
деятельности частных военных и охранных компаний в 
борьбе с терроризмом.

Ключевые слова: частные военные и охранные 
компании, международный терроризм, виды террориз-
ма, борьба с терроризмом, международно-правовое ре-
гулирование, правовой статус.

Постановка проблемы. Организация Объединен-
ных Наций (далее – ООН) активно принимает участие 
в борьбе с международным терроризмом. Свидетель-
ством решимости мирового сообщества ликвидировать 
эту угрозу является тот факт, что в рамках ООН и ее 
учреждениях были разработаны международно-пра-
вовые акты, которые позволяют международному сооб-
ществу противодействовать терроризму и предавать тер-
рористов правосудию. С 1963 года под эгидой ООН было 
разработано 13 международных конвенций, в том числе 
по борьбе с захватом заложников, бомбовым террориз-
мом и финансированием террористов. 

8 сентября 2006 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла глобальную контртеррористическую стратегию. 
Эта стратегия в форме резолюции [1, с. 9] и прилагае-
мого к ней Плана действий [2, с. 11] представляет собой 
уникальный инструмент для повышения эффективности 
борьбы с терроризмом на национальном, региональном и 
универсальном уровнях. Впервые все государства-члены 
ООН выработали единый стратегический и оператив-
ный подход к борьбе с терроризмом, который включает 
широкий круг мер, варьирующихся от укрепления госу-
дарственного потенциала в деле борьбы с террористиче-
скими угрозами до лучшей координации контртеррорис-
тической деятельности системы ООН [3, с. 23]. 

Изложение основного материала. Систематизи-
руя имеющуюся практику международно-правового 
сотрудничества по координации усилий мирового со-
общества в противодействии актам терроризма, следу-
ет отметить, что в ее основе лежит ряд универсальных 
международных конвенций, таких как: Конвенция о 
борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации (1971); Конвенция 
о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том чис-

ле дипломатических агентов (1973); Конвенция о борь-
бе с захватом заложников (1979); Конвенция о физиче-
ской защите ядерных материалов (1980); Конвенция о 
борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства (1988); Конвенция 
о борьбе с бомбовым терроризмом (1997); Конвенция о 
маркировке пластических взрывчатых веществ в целях 
их обнаружения (1999); Конвенция о борьбе с финан-
сированием терроризма (1999) и др. Основные усилия 
по международно-правовому сотрудничеству в области 
борьбы с терроризмом предпринимаются в рамках меж-
дународных правительственных организаций, которые 
выработали основополагающие программные итоговые 
документы. 

Старт глобальной борьбы с терроризмом начал но-
вую эру, в которой государства стали зависимы от част-
ных военных и охранных компаний (далее – ЧВОК), 
так как самостоятельно им просто не хватает возмож-
ностей устранить все пробелы в защите своей безопас-
ности. Размывание фронтов сражений, приближение их 
к каждому гражданину и каждому поселению слишком 
распыляет классические охранные возможности сувере-
нных государств. Как справедливо отмечает С. Серков, 
«ведение на поле игры ЧВОК стало логичным реше-
нием, призванным заполнить образовавшиеся прорехи» 
[4, с. 36]. Сразу после начала борьбы с терроризмом 
ЧВОК получали массу выгодных контрактов, однако не-
которое время спустя государства озаботилось пробле-
мой надзора за этими организациями и деятельностью 
их сотрудников в связи с изначальной неспособностью 
к эффективному контролю и отсутствием международ-
но-правового регулирования. Данная ситуация привела 
к двойственному применению ЧВОК: с одной стороны, 
государства и международные организации используют 
ЧВОК для осуществления борьбы с террористической 
деятельностью, с другой, сами террористические груп-
пировки пользуются услугами ЧВОК для профессио-
нальной подготовки террористических актов.

Целью настоящего исследования является всесторон-
ний анализ теоретических и практических международ-
но-правовых аспектов в сфере борьбы с международным 
терроризмом путем привлечения ЧВОК, а также возмож-
ности участия ЧВОК в некоторых видах террористиче-
ской деятельности. 

При проведении исследования нами были постав-
лены следующие задачи: проанализировать признаки 
международного терроризма, которые могут быть при-
сущи отдельным направлениям деятельности ЧВОК; ис-
следовать современное состояние международного пра-
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ва и теоретических наработок, касающихся взаимосвязи 
международного терроризма и ЧВОК. 

Значительное внимание исследованию проблемы тер-
роризма и международно-правовому противодействию 
ему в течение последних десятилетий уделялось учены-
ми разных государств, в том числе представляющими 
постсоветское пространство, такими как В. Антипенко, 
И. Басецким, Н. Зелинской, Н. Легенченко, С. Глотовой, 
Ю. Горбуновым, В. Емельяновым, К. Косачевым, С. Му-
кашевым и др. Исследованием международно-правовых 
аспектов деятельности ЧВОК занимались А. Волеводз, 
О. Кьюрико, В. Михаеля, Р. Наталино, А. Никитин, М. 
Небольсина, П. Репешко.

Декларация и Программа действий, принятая на Все-
мирной конференции ООН по правам человека 25 июня 
1993 года в Вене, определила, что акты, методы и прак-
тика терроризма во всех его формах и проявлениях явля-
ются деятельностью, которая направлена на уничтоже-
ние прав, основных свобод и демократии, создает угрозу 
территориальной целостности и безопасности [5, с. 134].

Дать четкое определение терроризму крайне непро-
сто, прежде всего, потому, что в это понятие весьма ча-
сто вкладывается разный смысл: терроризм либо «поли-
тизировался», либо, наоборот, оценивался как уголовное 
преступление. Распространенным является мнение о 
том, что в настоящее время насчитывается свыше 100 
различных определений терроризма, и практически в 
каждом из них присутствует такой элемент, как насилие, 
однако насильственные действия здесь не являются са-
моцелью, а служат средством достижения других целей 
[6, с. 57]. 

Террористическим актам присущ элемент насилия, 
призванный запугать население в целом и создать ат-
мосферу тотального страха, порождающую у всех лю-
дей, независимо от их статуса или общественного или 
профессионального положения, чувство безысходно-
сти. Такие акты, как правило, совершаются боевиками 
политических партий либо экстремистами, лишенными 
всяческих нравственных принципов, которые давно уже 
отказались от своих религиозных, идеологических или 
политических убеждений. К услугам же ЧВОК прибега-
ют для проведения крупномасштабных операций или в 
тех случаях, когда требуется нанести ощутимый ущерб. 
Их задействуют, как правило, ввиду имеющегося у них 
опыта применения оружия и обращения с взрывчатыми 
веществами, или когда требуется «профессиональное» 
исполнение намеченного террористического акта. В силу 
характера совершаемого преступного деяния сотрудники 
ЧВОК являются террористами со всеми вытекающими 
из этого юридическими последствиями [7, с. 18]. Напри-
мер, задержанный в 1994 году и привлеченный в насто-
ящее время к суду во Франции Иллич Рамирес Санчес, 
известный под псевдонимом «товарищ Карлос», сознал-
ся в причастности к 83 убийствам, во взрыве самолета 
компании «Эр Франс» в Энтеббе, а также в покушении в 
1975 году на министров государств-членов ОПЕК. 

Нападения на посольство Соединенных Штатов 
Америки в Бейруте в 1983 году [8, с. 26], на посольства 
Франции в Кувейте в том же году, на подсобные поме-
щения посольства Соединенных Штатов Америки в Бей-
руте в 1984 году и на посольство Израиля в Аргентине в 

1992 году, а также захват самолетов компании «Кувейт 
Эрвуэйс» в 1984 и 1988 годах – общим для всего выше-
перечисленного является присутствие специально завер-
бованных, нанятых и оплаченных наемников. 

Террористические акции в Колумбии, где был взор-
ван в воздухе самолет компании «Авианка» [9, с. 47], в 
Египте, во Франции и в Йемене, а также во многих дру-
гих государствах позволяют провести различие между 
экстремистами, планирующими террористические акты, 
и теми, кто их фактически совершает. Некоторые из них 
являются боевиками соответствующих группировок, 
другие же – профессионалами, нанятыми в качестве нае-
мников, которых не волнуют мотивы, и участие которых 
в акциях имело целью обеспечить требуемый результат в 
плане разрушительного воздействия. Такие террористы, 
отрабатывающие полученные деньги, также являются 
наемниками.

Террористические акции могут совершаться при 
любых обстоятельствах и в любом месте, причем не 
обязательно во время вооруженного конфликта. Однако 
террористический характер преступного деяния отнюдь 
не исключает возможность его связи с деятельностью 
ЧВОК. В случае участия сотрудников ЧВОК в органи-
зации террористического акта они могут рассматривать-
ся как террористы. Они могут специализироваться на 
взрыве самолетов, минировании портов, закладывании 
бомб в автомобили и уничтожении зданий, получая за 
это материальное вознаграждение и не задумываясь ни 
о преступных последствиях совершаемых им актов, ни о 
причиняемом ущербе [10, с. 17].

Деятельность ЧВОК обычно характеризуется их свя-
зями с различными преступными структурами. В силу 
этого было бы ошибкой исключать возможность взаи-
мосвязи между деятельностью ЧВОК и террористиче-
скими актами. Речь не идет о постоянной и системати-
ческой взаимосвязи. Вместе с тем даже в этих условиях 
сохраняется возможность использования ЧВОК для це-
лей подготовки или осуществления террористических 
актов. Сама логика террористического акта наводит на 
мысль о возможности привлечения ЧВОК для целей под-
готовки таких актов или для целей их осуществления. А. 
Г. Волеводз указывает на то, что безнаказанность персо-
нала ЧВОК отсутствует даже в случаях совершения тяж-
ких, в том числе и международных, преступлений и пре-
ступлений международного характера [11, с. 70]. Исходя 
из того, что сотрудники ЧВОК не являются комбатанта-
ми во время вооруженного конфликта, они могут рассма-
триваться как гражданские лица и, в случае совершения 
преступлений, могут привлекаться к ответственности 
за нарушения международного гуманитарного права. В 
подтверждение вышесказанного и для оценки деятель-
ности частных военных и охранных компаний, а также 
их связи с международным терроризмом и событиями, 
представляется важной официальная позиция Междуна-
родного уголовного трибунала по Руанде, который созда-
вался для «судебного преследования лиц, ответственных 
за геноцид и другие серьезные нарушения международ-
ного гуманитарного права…» [12, с. 11], установивше-
го, что военные преступления в ходе немеждународных 
вооруженных конфликтов могут совершаться как воен-
нослужащими, так и гражданскими лицами [13, с. 43]. 
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Установлено, что на примере Токийского процесса граж-
данские лица могут привлекаться к ответственности за 
нарушения международного гуманитарного права. Хи-
рота, бывший министр иностранных дел Японии, был 
осужден в Токио за преступления, совершенные в ходе 
резни в Нанкине [13, с. 54]. Другие процессы, проходив-
шие после Второй мировой войны, недвусмысленно го-
ворят о том, что гражданские лица в тех случаях, когда 
они связаны с одной из сторон в конфликте, несут персо-
нальную уголовную ответственность за военные престу-
пления. С учетом вышеизложенного следует отметить, 
что при анализе террористического акта или присут-
ствия ЧВОК в том или ином вооруженном конфликте не-
обходимо рассмотреть также возможность применения 
того или иного сценария, предполагающего задейство-
вание сотрудников ЧВОК. Ясно, что в данном случае 
сотрудник ЧВОК является всего лишь инструментом и 
одним из звеньев цепи, завершающейся преступлением, 
однако его профессиональная выучка может оказаться 
определяющим фактором для целей успешного осуще-
ствления того или иного преступления или деяния, осу-
ществляемого в рамках преступного конфликта. Кроме 
того, следует иметь в виду, что сопутствующее терро-
ризму насилие носит на всех этапах подготовки теракта 
распыленный, фрагментарный и нецелевой характер, а 
в момент его совершения имеет самый широкий охват 
разных групп населения, что облегчает процесс вер-
бовки, обучения и финансирования сотрудников ЧВОК 
для целей осуществления террористических актов, 
планируемых и направляемых государственными или 
негосударственными структурами. Ввиду сложности и 
длительности подготовки террористических актов при 
анализе любого случая необходимо учитывать то обсто-
ятельство, что некоторые операции в рамках подготовки 
к террористическому акту могут предполагать участие 
профессиональных ЧВОК [14, с. 13]. В международном 
уголовном праве отсутствует единая конвенциональ-
ная дефиниция понятия «терроризм» [13, с. 64]. Вместо 
него в договорных нормах устанавливаются положения 
о преступлениях, являющихся проявлениями междуна-
родного терроризма. Интересным представляется анализ 
Проекта кодекса преступлений против мира и безопас-
ности человечества, который мог бы вполне распростра-
нить свои положения на деятельность международных 
террористов и частных военных и охранных компаний; в 
частности, в статьях 5, 6 и 11 мы видим общие признаки 
для терроризма и ЧВОК: 

– ведение или поощрение властями какого-либо 
государства деятельности, рассчитанной на возбужде-
ние междоусобий в другом государстве, или допущение 
властями какого-либо государства организованной дея-
тельности, рассчитанной на возбуждение междоусобий 
в другом государстве [15, с. 13];

– ведение или поощрение властями какого-либо 
государства террористической деятельности в другом 
государстве или допущение властями какого-либо госу-
дарства организованной деятельности, рассчитанной на 
совершение террористических актов в другом государ-
стве [15, с. 21];

– бесчеловечные акты, такие как убийства, истребле-
ния, порабощение, высылка или преследования, совер-

шаемые в отношении любого гражданского населения 
по политическим, расовым, религиозным или «культур-
ным» мотивам властями какого-либо государства или 
частными лицами, действующими по подстрекательству 
или при попустительстве этих властей [15, с. 23]. 

В подтверждение преступной деятельности ЧВОК и 
необходимости распространения на их деятельность ста-
тей Проекта кодекса преступлений против мира и безо-
пасности человечества показательным является тот факт, 
когда сотрудники американской частной охранной компа-
нии Blackwater (ныне переименована в Academi) расстре-
ляли 17 мирных жителей в Ираке в 2007 году [16, с. 18].

Разработчики кодекса преступлений против мира и 
безопасности человечества рассматривали акты терро-
ризма в рамках военных преступлений, относили его к 
деяниям, совершенным в нарушение международного 
гуманитарного права, применимого в случае вооружен-
ного конфликта немеждународного характера. Такая ква-
лификация подчеркивает особую общественную опас-
ность актов терроризма, подтверждает связь и сходство 
терроризма с военными действиями, но, тем не менее, не 
отражает в должной мере криминологических особенно-
стей терроризма. В статье 18 раздела «Военные престу-
пления» Кодекса преступлений против мира и безопас-
ности человечества указывается, что акты терроризма 
приравниваются к военным преступлениям и являются 
преступлениями против мира и безопасности человече-
ства, если они совершаются в систематическом порядке 
или в больших масштабах.

К сожалению, международное сообщество пока 
еще не развернуло активного сотрудничества на уни-
версальном и региональном уровнях по регламентации 
деятельностью ЧВОК. Поэтому представляется целе-
сообразным поддержать инициативу создания между-
народной конвенции по регулированию деятельности 
ЧВОК и заложить в нее механизм криминализации, в 
том числе и элементов ответственности за преступную 
связь ЧВОК с международным терроризмом. Хотелось 
бы отметить, что международное сообщество осознало 
необходимость международно-правового регулирования 
ЧВОК. При обсуждении правовых вопросов был публич-
но представлен разработанный российскими экспертами 
первый проект Международной конвенции о частных 
военных и охранных предприятиях (далее – проект Кон-
венции). На протяжении 2009 г. проект Конвенции был 
доработан и, в соответствии с решением Совета по пра-
вам человека ООН, разослан Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам человека в адрес 169 межпра-
вительственных и неправительственных организаций, 
исследовательских институтов, отдельных экспертов по 
всем региональным группам ООН для сбора предвари-
тельных мнений и оценок [11, с. 42].

Анализируя проект Конвенции о ЧВОК, мы можем 
увидеть, что разработчики этого документа понимали 
связь между ЧВОК и терроризмом. На это указывает 
статья 9 проекта Конвенции, которая определяет: «Каж-
дое государство-участник принимает такие законода-
тельные, административные и другие меры, какие могут 
потребоваться для установления запрета частным воен-
ным предприятиям, частным охранным предприятиям, 
персоналу частных военных и частных охранных пред-
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приятий непосредственно участвовать в вооруженных 
конфликтах, военных действиях или террористических 
актах международного или немеждународного характера 
на территории любого государства, в военных действиях 
или в совершении террористических актов, направлен-
ных на совершение актов терроризма» [17, с. 7].

Выводы. Важным представляется для темы наше-
го исследования наличие в проекте Конвенции созда-
ния Комитета по контролю и надзору за деятельностью 
ЧВОК [17, с. 9], который путем докладов Генеральной 
Ассамблее ООН о своей деятельности может делать 
предложения и общие рекомендации, в том числе касаю-
щиеся связи международного терроризма и частных вое-
нных и охранных компаний.

Также следует содействовать заключению государ-
ствами соглашений об оперативной и незамедлитель-
ной высылке, а также всеобъемлющего соглашения, 
запрещающего разведывательным службам разраба-
тывать и осуществлять на практике стратегии, обучать 
персонал или принимать участие в каких-либо акциях, 
которые в контексте разведывательных операций, сбо-
ра информации, дестабилизации правительств, тайного 
вмешательства во внутренние вооруженные конфликты, 
достижения определенных политических или экономи-
ческих целей и в более широком плане посягательства на 
принцип свободного самоопределения могли бы иметь 
своим следствием провоцирование и поощрение терро-
ристических актов и использования ЧВОК независимо 
от способов их реализации, а также создание для этого 
благоприятных условий или содействие вовлечению тех 
или иных лиц в их осуществление [10, с. 16].
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Громовенко К. В. Міжнародний тероризм і при-
ватні військові та охоронні компанії: проблемні між-
народно-правові аспекти

Анотація. У статті аналізуються основні міжна-
родно-правові механізми боротьби з тероризмом, до-
сліджуються причини взаємозв’язку тероризму з ді-
яльністю приватних військових і охоронних компаній. 
Систематизовані причини залучення міжнародним 
співтовариством приватних військових і охоронних 
компаній у боротьбі з тероризмом. Обгрунтовано необ-
хідність міжнародно-правового регулювання діяльності 
приватних військових і охоронних компаній у боротьбі 
з тероризмом.

Ключові слова: приватні військові і охоронні ком-
панії, міжнародний тероризм, види тероризму, боротьба 
з тероризмом, міжнародно-правове регулювання, пра-
вовий статус.

Hromovenko K. International terrorism and private 
military and security companies: the problematic 
international legal aspects

Summary. The article analyzes the main international 
legal mechanisms to the fight against terrorism, examines 
the causes of terrorism relationship with the activities of 
private military and security companies. The reasons of 
the international community’s involving private military 
and security companies in the fight against terrorism are 
systematized. The necessity of international legal regulation 
of private military and security companies in the fight 
against terrorism has been substantiated.

Key words: private military and security companies, 
international terrorism, types of terrorism, terrorism, 
international regulation, legal status.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС
Анотація. Розглянуто становлення сучасної моделі 

європейської системи захисту політичних прав і свобод 
громадян в рамках Європейської Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини. Зазначено, що органи 
конституційної юрисдикції не розглядають питання 
політичного характеру. Акцентовано увагу на органі 
конституційної юрисдикції, який не вправі вирішува-
ти питання про конституційність того або іншого між-
народного договору, оскільки така процедурна форма 
його діяльності можлива лише на стадії укладання до-
говорів. Охарактеризовано основні міжнародно-пра-
вові гаранти конституційних суб’єктивних політичних 
прав і свобод людини й громадянина.

Ключові слова: забезпечення прав людини й гро-
мадянина, імплементація міжнародних договорів, між-
народні стандарти прав людини, реалізація принципу 
поваги до прав людини, міжнародне правопорушення.

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні незважа-
ючи на те, що в державі діє «нова» Конституція, в якій 
закріплено гарантії прав і свобод людини, становище з 
імплементацією положень міжнародних пактів та інших 
міжнародно-правових документів не можна вважати бла-
гополучним. Адже потрібно привести забезпечення прав і 
свобод людини у відповідність до вимог правової держа-
ви. Співробітництво держав, здійснюване через структу-
ри ОБСЄ, спочатку сприяло активізації позиції її членів 
щодо захисту прав і свобод людини, а потім визнанню 
ними загальноєвропейських документів та механізму за-
хисту зазначених прав і свобод шляхом приєднання до 
них. Наслідком цього стало становлення сучасної моделі 
європейської системи захисту прав і свобод людини в рам-
ках Європейської Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини, прийнятої у 1950 р. Наша держава приєд-
налася до цієї Конвенції та визнала юрисдикцію Європей-
ського суду з прав людини після прийняття 17 липня 1997 
р. Верховною Радою України з окремими застереження-
ми, зумовленими особливостями введення в дію деяких 
положень Конституції України, пов’язаних з гарантіями 
недоторканості людини та її права на захист, Закону про 
ратифікацію цього документа.

Проблема забезпечення конституційних суб’єктивних 
політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні 
міжнародно-правовими актами не нова для вітчизняної та 
зарубіжної юридичної науки і знайшла своє висвітлення у 
працях багатьох представників галузевих наук: В. Букача, 

А. Головістікової, Л. Грудциної, О. Лукашева, М. Марчен-
ко, А. Олійника, В. Погорілка, О. Пушкіної, В. Серьогіна, 
Ю. Тодики, О. Фрицького, К. Хесе та ін. Водночас існуючі 
проблеми забезпечення політичних прав і свобод грома-
дян міжнародно-правовими актами вимагають окреслен-
ня шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства.

Метою написання статті є здійснення аналізу забез-
печення конституційних суб’єктивних політичних прав 
і свобод людини й громадянина міжнародно-правовими 
актами та здійснення їх характеристики. Для досягнення 
поставленої мети передбачається вирішити такі основні 
завдання: 1) з’ясувати специфіку державного механізму, 
порядок функціонування якого врегульовано правовими 
нормами; 2) визначити розуміння «держава», яке роз-
глядається як єдина цілісність, як організація суверенної 
публічної влади, а не як механічна сукупність індиві-
дів-громадян цієї держави; 3) охарактеризувати роль ор-
ганізаційно-правових гарантів політичних прав і свобод 
людини й громадянина у покращенні життя громадян 
Україні. Новизна цієї статті полягає в тому, що в юри-
дичній науковій літературі, що стосується прав людини, 
відсутнє дослідження щодо забезпечення конституційних 
суб’єктивних політичних прав і свобод людини й грома-
дянина міжнародно-правовими актами та не визначені в 
комплексі організаційно-правові гаранти даних прав.

Виклад основного матеріалу дослідження. У ході 
зазначеного вище співробітництва держав головний ак-
цент робиться на реалізації міжнародних стандартів у 
національному законодавстві, оскільки лише в рамках 
останнього «каталог» основних політичних прав і сво-
бод людини й громадянина набуває реального змісту. 
Причому великого значення надається судам як одному з 
найважливіших інститутів, що вирішує зазначені завдан-
ня правовими засобами. Місце національних механізмів 
гарантування політичних прав і свобод людини й грома-
дянина визначається субсидіарним характером його між-
народно-правового механізму, передбаченого, зокрема, 
Конвенцією. У зв’язку з цим становить інтерес питання 
про співвідношення формальної конституції та «фактич-
но встановленого порядку», тобто матеріальної консти-
туції [1, с. 52], що визначає особливості застосування 
норм міжнародного права у національному праві, зокре-
ма у правовій системі України [2, с. 35]. Світова практика 
конституціоналізму показує, що органи конституційної 
юрисдикції не розглядають питання політичного харак-
теру. Аналіз діяльності Конституційного Суду України 
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засвідчує, що він вже почав виробляти власний підхід до 
вирішення цієї проблеми. При цьому цей орган конститу-
ційної юрисдикції спрямовує свої зусилля на визначення 
компетенції уповноваженого органу держави здійснюва-
ти певні дії. Оскільки Конституційний Суд України може 
лише зазначити, які положення міжнародного договору 
суперечать Конституції України, уявляється, що він може 
вказати компетентному органу держави на конституційні 
засоби досягнення ним своєї мети під час укладання того 
або іншого міжнародного договору. Місце Конституційно-
го Суду України в системі механізму гарантування прав і 
свобод людини у ході реалізації норм міжнародного права 
обумовлено природою їх включення до національної пра-
вової системи. Зміст положення Конституції України про 
те, що чинні міжнародні договори є частиною національ-
ного законодавства нашої держави, потребує з’ясування. 
З приводу цього існують різні точки зору. На нашу думку, 
під час реалізації норм міжнародного права останні по-
требують «допомоги з боку норм національного права», 
але інші дослідники вказують на взаємодію систем між-
народного та національного права. Так, І. Лукашук під-
креслює, що міжнародне право не встановлює підпоряд-
кування двох правових систем і навіть не визначає сфери 
національної юрисдикції [3, с. 138]. Тобто реалізація 
норм міжнародного права залежить від особливостей на-
ціональної правової системи. Однак треба зауважити, що 
права людини мають глобальний характер і ступінь їх роз-
виненості та захищеності обумовлений також зусиллями 
міжнародного співтовариства [4, с. 266]. Зміст згаданого 
вище конституційного положення обумовлений природою 
норм міжнародного права та особливостями правової сис-
теми України, специфікою державного механізму, поря-
док функціонування якого врегульовано правовими нор-
мами. Виділяють норми міжнародного права, які за своїм 
характером є само виконуваними, тобто мають високий 
ступінь конкретизації і не потребують пристосування до 
особливостей національної правової системи, оскільки 
«не можна конкретизувати конкретне». Однак доктрина 
самовиконуваних норм міжнародного права (інкорпора-
ції) не дістає одностайної підтримки, оскільки держава 
залишає за собою право самостійно визначити способи 
виконання положень міжнародних договорів. До норм та-
кого характеру відносяться обережно. Основною формою 
виконання міжнародних договорів є їх імплементації. З 
цією метою приймаються спеціальні закони про порядок 
введення в дію та застосування цих договорів. У зв’язку 
з цим під час реалізації норм міжнародного права орган 
конституційної юрисдикції не вправі вирішувати питання 
про конституційність того або іншого міжнародного до-
говору, оскільки така процедурна форма його діяльності 
можлива лише на стадії укладання договорів. Тому роз-
різняють конституційний контроль положень міжнарод-
них договорів та законів, які імплементують ці положен-
ня. У першому випадку за негативного висновку взагалі 
не можна буде укласти, а в другому негативне рішення 
цього органу відображатиме його функцію, пов’язану із 
захистом тих конституційних положень ,які більш повно 
забезпечують права і свободи людини, ніж положення 
конкретного міжнародного договору. Таким чином, уявля-
ється обґрунтованим положення про те, що Конституцій-
ний Суд України під час застосування норм міжнародного 

права як частини національного законодавства, пов’яза-
ного з забезпеченням прав і свобод людини, повинен дба-
ти про захист конституційних засад збереження їх сутніс-
ного змісту, основ конституційного ладу, демократії, якщо 
відповідні положення зазначених норм не забезпечують 
належного рівня гарантованості прав і свобод людини, 
закріплених у Конституції нашої держави. Його юрис-
дикція може поширюватись лише на ті положення між-
народних договорів, які належним чином імплементовані 
у внутрішнє право України або які за своєю природою є 
самовиконуваними. Причому такі положення не повинні 
мати переваги перед нормами українського законодав-
ства. Їх треба застосовувати за загальними правилами. 
Водночас необхідно зауважити, що зміст конституційного 
положення про те, що чинні міжнародні договори є части-
ною національного законодавства України, має сенс лише 
тоді, коли положення законів нашої держави та практика 
їх застосування ущемляють права і свободи людини. З ра-
тифікацією Конвенції юрисдикція Європейського суду з 
прав людини поширилася й на Україну. Тому українські 
суди зобов’язані застосовувати положення Конвенції як 
частину законодавства нашої держави. Водночас вони ма-
ють враховувати прецедентне право Європейського суду з 
прав людини. У зв’язку з цим заслуговує на увагу пробле-
ма співвідношення юрисдикції Конституційного Суду та 
судів загальної юрисдикції України.

Європейський Союз в своїй діяльності керується чо-
тирма основними угодами, спрямованими на забезпечен-
ня світу, стабільності, демократії та економічної інтеграції 
в післявоєнній Європі. В 1997 р. Європейський Союз під-
писав нову – Амстердамську угоду, основними складови-
ми якого стали проблеми працевлаштування і прав грома-
дян, свободи пересування. Поставлене також питання про 
збільшення ваги Європи і інститутів ЕС на міжнародній 
арені виходячи з розширення Європейського Союзу за ра-
хунок вступу нових держав-членів. У 1991 році Європей-
ська Співдружність визнала Україну як незалежну держа-
ву. Україні відкрила посольство в Брюсселі, а Європейська 
комісія – в Києві. Україна стала правонаступником Угоди 
про торгівлю, комерційному і економічному співтовари-
стві, підписаного між СРСР і Європейським Співтовари-
ством у грудні 1989 р. Стратегія інтеграції України в ЕС 
була затверджена Указом Президента України від 11 черв-
ня 1998 р. «Національні інтереси України, – відзначається 
в Стратегії, – потребують затвердження України як впли-
вової європейської держави, повноправного члена ЕС.

На сьогодні склалися міжнародні стандарти прав лю-
дини. Відступати від них не можна. Міжнародна конфе-
ренція з прав людини, що проходила у Відні з 14 по 19 
червня 1993 р., закріпила універсальний характер та стан-
дарти прав людини, прийнявши консенсусом Заключний 
документ, що складається з двох частин – Декларації 
і Плану дій. Він окреслює основні принципи і напрями 
співробітництва у сфері прав людини, відкриває міжна-
родному співтовариству шлях у світопорядок наступного 
тисячоліття. Основним завданням сьогодення є впрова-
дження цих стандартів у життя [5, с. 68]. І через два роки 
після прийняття Конституції України не було офіційно 
опубліковано регламентів міжнародних судових установ 
чи інших органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна, щоб забезпечити можливість 
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звернення до них кожного громадянина України [6, с. 6]. 
Проте чимало авторів, особливо представники західної 
доктрини міжнародного права, за допомогою дуже сво-
єрідної інтерпретації Статуту ООН уперто намагаються 
обґрунтувати правомірність гуманітарної інтерпретації 
як виняток із принципу незастосування сили. Деякі з них 
стверджують, що Статуту ООН начебто мали намір, не-
зважаючи на загальну заборону використання сили, яка 
виражена у ст. 2 (4) Статуту, зберегти «невід’ємне пра-
во» на гуманітарну інтервенцію за звичаєм міжнародним 
правом. «У той час, коли існують розбіжності щодо об-
ставин, за яких можливе застосування гуманітарної інтер-
венції, так само як і способу її здійснення, – пише один 
із прихильників цього погляду, Жан-П’єр Фонтейн, – сам 
принцип було широко, якщо не одностайно, сприйнято, 
як складову частину звичаєвого міжнародного права [7, 
с. 95]. У міжнародному праві держава розглядається як 
єдина цілісність, як організація суверенної публічної вла-
ди, а не як механічна сукупність індивідів-громадян цієї 
держави. Інший підхід свідчив би про визнання за інди-
відами міжнародної правосуб’єктності на рівні з держа-
вами, що саме по собі могло б підірвати основи міжна-
родного правопорядку. Взагалі індивід «захищається не 
безпосередньо міжнародним правом, а лише через вну-
трішньодержавне право», положення Статуту ООН, який 
є міждержавною угодою, «зобов’язують держави-члени 
Організації, не даючи індивідам якості безпосереднього 
суб’єкта міжнародного права» [8, с. 255].

Звичайно, принцип поваги до прав людини є одним із 
основних принципів сучасного міжнародного права, про-
те, як зазначено у «Декларації принципів міжнародного 
права, що стосуються дружніх відносин і співробітни-
цтва між державами відповідно до Статуту ООН» 1970 р., 
принципи міжнародного права, які були викладені в цій 
Декларації, в тому числі принцип поваги до прав людини 
та основних свобод, є взаємопов’язаними при тлумачен-
ні й застосуванні, тому «кожний принцип повинен роз-
глядатися в контексті всіх інших принципів» [9, с. 108]. 
Іншими словами, реалізація принципу поваги до прав 
людини не повинна суперечити іншим основним принци-
пам міжнародного права, насамперед таким, як принцип 
незастосування сили або погрози у міжнародних відноси-
нах і принцип невтручання. Гуманітарна інтервенція, яка 
здійснюється без санкції Ради Безпеки ООН, суперечить 
основним принципам сучасного міжнародного права і 
становить реальну загрозу як мирним міждержавним від-
носинам, так і самим правам людини. Міжнародні органі-
заційно-правові гарантії політичних прав і свобод людини 
і громадянина в Україні – це діяльність держав, їх органів, 
посадових осіб, політичних партій і громадських органі-
зацій, засобів масової інформації у сфері правотворчості, 
правозастосування, здійснення заходів процедурного, 
режимного, контрольного та іншого характеру. На наш 
погляд, Статут Організації Об’єднаних Націй поставив 
на друге місце після завдання визволення від лиха війни 
завдання «знову затвердити віру в основні права людини». 
Зокрема, Міжнародна організація праці (МОП) створена 
в 1919 р. в якості автономної організації. Статут цієї орга-
нізації визнає, що праця не є товаром, і підтверджує, що 
всі люди мають право на здійснення свого матеріального 
і духовного розвитку в умовах свободи, економічної уста-

леності та рівних можливостей. Своїм основним завдан-
ням Міжнародна організація праці вважає розробку і 
прийняття міжнародних нормативних актів (конвенцій) і 
визначених процедур непрямого контролю за їх виконан-
ням. За період свого існування у Міжнародній організації 
праці було прийнято більш ніж 170 конвенцій, багато з 
яких присвячені таким проблемам прав людини, як: забо-
рона примусової праці; захист прав на об`єднання в ор-
ганізацію, включаючи права профспілок; ліквідація дис-
кримінації в галузі праці; заохочення повної зайнятості; 
застосування принципу рівної винагороди за рівну працю 
чоловіків і жінок; безпека і гігієна праці; соціальне забез-
печення. Володіючи визначеними контрольними функ-
ціями, Міжнародна організація праці здійснює нагляд за 
реалізацією зобов’язань, прийнятих державами з цих кон-
венцій: держави-члени зобов’язані щорічно представляти 
в Міжнародне бюро праці (МБП) доповіді про заходи ре-
алізації ратифікованих ними конвенцій, про заходи мож-
ливої реалізації рекомендацій, прийнятих Міжнародною 
організацією праці. Якщо ж такі можливості відсутні, то 
повинні вказуватися причини, що викликали труднощі; 
Організація Об’єднаних Націй із питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО) – головною метою ставить сприян-
ня співробітництву між народами шляхом розвитку осві-
ти, науки і культури в інтересах забезпечення загальної 
поваги до прав і свобод людини. Головний орган ЮНЕ-
СКО – Генеральна конференція, в яку входять на основі 
представництва всі держави-члени і на якій приймаються 
рішення нормативного характеру. З часу свого створення 
ЮНЕСКО провела значну роботу, що спрямована на за-
охочення прав людини на освіту і культурний розвиток. 
Ряд програм ЮНЕСКО був спрямований на боротьбу з 
неграмотністю в різних районах світу. Ця організація при-
йняла ряд конвенцій, в яких закріплені норми, що забез-
печують різні аспекти прав людини на освіту і доступ до 
культури, наприклад: Угода 1950 р. про імпорт матеріалів 
просвітнього, наукового або культурного характеру; Всес-
вітня конвенція 1952 р. з авторського права; Конвенція 
1960 р. про боротьбу з дискримінації в області освіти; Де-
кларація Мехіко з політики в області культури (1983 р.). 
ЮНЕСКО повноважна також здійснювати міжнародний 
контроль за виконанням конвенцій, що вступили в силу. 
Держави представляють Генеральній конференції допові-
ді про відповідні заходи для реалізації норм, прийнятих 
відповідно до ратифікованих конвенцій ЮНЕСКО. ЮНЕ-
СКО також користується правом направляти своїм членам 
рекомендації з різних питань, що входить в її компетенцію. 
Причому, рекомендації проходять практично ту ж проце-
дуру підготовки, що і конвенції; вони розробляються в 
відповідних комісіях і потім приймаються Генеральною 
конференцією; «Група трьох» – у статті 7 Міжнародної 
конвенції про припинення злочинів апартеїду і покаран-
ні за нього передбачене зобов’язання держав-учасниць 
представляти періодичні доповіді спеціальній групі, що, 
у відповідності зі ст. 9 Конвенції, щорічно призначаєть-
ся Головою Комісії з прав людини. У 1977 році. Комісія з 
прав людини створила таку групу в складі трьох експертів 
(«Група трьох»). У неї входять представники держав-чле-
нів Комісії з прав людини, що одночасно є представника-
ми держав-учасниць Конвенції. Група збирається за 5 днів 
до початку щорічної сесії Комісії з прав людини і розгля-
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дає доповіді держав-учасниць у визначеній черговості, а 
підсумки цього розгляду і свої рекомендації представляє 
в окремій доповіді Комісії з прав людини. Члени комісії 
з прав людини роблять загальні зауваження по доповіді 
Групи трьох і приймають загальне вирішення по ньому. 
Генеральна Асамблея ООН також бере участь в оцінці ро-
боти і доповідей групи трьох, роблячи все необхідне для 
інформаційно-технічного забезпечення роботи цього кон-
трольного органу.

До початку XX століття не існувало поняття міжна-
родного правопорушення. Розгром Німеччини і Японії 
в другій світовій війні, створення Нюрнбергського і То-
кійського військових трибуналів, визнання ряду проти-
правних діянь міжнародними злочинами призвело світове 
співтовариство до визнання необхідності створити по-
стійно діючий Міжнародний кримінальний суд. Система 
органів, що забезпечують нагляд за дотриманням прав 
людини, включає не тільки судові інститути. У багатьох 
державах створюється спеціальна служба омбудсмена, що 
веде своє походження від королівського уповноваженого у 
Швеції XVII в., а нині відповідає за своєчасне і адекватне 
реагування законодавчої влади на звернення і скарги гро-
мадян. В деяких країнах ця служба подана одноособовою 
посадовою особою (омбудсмена – у Намібії, уповноваже-
ний з прав людини – у Росії і Польщі, проведор юстиції – 
у Португалії, парламентський уповноважений по справах 
адміністрації – у Великобританії, народний захисник – в 
Іспанії, посередник або медиатор – у Франції, національ-
ний омбудсмен – в Англії і т.д. с доданим йому апаратом), 
в інших – колегіальний орган (колегія народного правоза-
хисту – в Австрії, комісія – в Угорщині і т.д.).

Висновки. Таким чином, в сучасному світі ступінь 
реальності і гарантованості забезпечення конституційних 
суб’єктивних політичних прав і свобод людини й грома-
дянина є важливим показником досягнутого суспільством 
державного рівня цивілізованості. Незважаючи на те, що 
Конституцією і законодавством України вперше всебічно 
і повно визначені політичні права і свободи людини й гро-
мадянина, забезпечення цих прав міжнародно-правовими 
актами залишається малодослідженою проблемою. Не 
існує цілісної фундаментальної теорії щодо забезпечення 
даних прав і свобод людини, тому в даному статейному 
науковому дослідженні ми спробували створити теоре-
тичні засади забезпечення політичних прав і свобод гро-
мадян міжнародно-правовими актами.
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Заворотченко Т. Н. Обеспечение политических 
прав и свобод граждан международно-правовыми 
актами: теоретико-правовой дискурс

Аннотация. Рассмотрено становление современ-
ной модели европейской системы защиты политиче-
ских прав и свобод граждан в рамках Европейской 
Конвенции о защите основных прав и свобод челове-
ка. Указано, что органы конституционной юрисдикции 
не рассматривают вопрос политического характера. 
Акцентировано внимание на органе конституционной 
юрисдикции, который не вправе рассматривать вопро-
сы о конституционности того или иного международ-
ного договора, поскольку такая процедурная форма его 
деятельности возможна только на стадии заключения 
договоров. Охарактеризованы основные международ-
но-правовые гаранты конституционных субъективных 
политических прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: обеспечение прав человека и 
гражданина, имплементация международных догово-
ров, международные стандарты прав человека, реализа-
ция принципа уважения прав человека, международные 
правонарушения.

Zavorotchenko T. Realization of political rights and 
freedoms of citizens by the international legal acts: 
theoretical and legal discourse

Summary. The formation of the modern model of 
the European system of protection of political rights and 
freedoms under the European Convention on human 
rights and fundamental freedoms. Noted that the bodies 
of constitutional jurisdiction, not considering the issue 
of a political nature. Attention is focused on the organ of 
constitutional jurisdiction, which is not competent to decide 
on the constitutionality of a Treaty, since such a procedural 
form of activity is possible only at the stage of signing 
contracts. The main international legal guarantees for the 
subjective constitutional political rights and freedoms of 
man and citizen.

Key words: ensuring the rights of man and citizen, 
the implementation of international treaties, international 
human rights standards, the implementation of the principle 
of respect for human rights, the international offence.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ОБЩИЙ РЫНОК ЕС

Аннотация. Статья посвящена анализу правового 
механизма трансформации таможенного союза в общий 
рынок. Особое внимание уделено разграничению пози-
тивной и негативной интеграций в процессе эволюции 
форм экономической интеграции.

Ключевые слова: таможенный союз, общий рынок, 
правовая стандартизация, негативная интеграция, пози-
тивная интеграция, торговые барьеры.

Постановка проблемы. Актуальность статьи состоит 
в необходимости правового анализа становления и разви-
тия европейской экономической интеграции, в частности, 
на стадии преобразования таможенного союза в общий 
рынок. Рассмотрение данного процесса в контексте исто-
рии европейской экономической интеграции даёт иссле-
дователям необходимые эмпирические и теоретические 
знания, которые могут быть использованы с целью про-
гнозирования и определения тенденций развития других 
экономических объединений интеграционного характера, 
созданных за последнее двадцатилетие.

Степень научной разработанности темы. Проблемы 
становления и развития европейской экономической ин-
теграции привлекали внимание отечественных и зару-
бежных юристов, историков, экономистов. Среди них 
можно выделить таких ученых, как Б. Баласса, К. Бернар,  
Р. Болдвин, Ю. Борко, Г. Бурка, Г. Дейвис, В. Копейка,  
П. Крейг, М. Мальский, А. Милворд, Д. Мккарти, В. Мэтли, 
О. Решота, Д. Свон, П. Свобода, Т. Шинкаренко, М. Эган,  
Ч. Виплоц, Р. Щенин, С. Федонюк, И. Яковюк.

Целью статьи является освещение ключевых эле-
ментов правовой трансформации таможенного союза в 
общий рынок ЕС, которые способствовали углублению 
интеграционных экономических связей между государ-
ствами-членами.

Изложение основного материала. После Первой ми-
ровой войны среди интеллектуальной, политической и 
бизнес-элиты звучали призывы к экономической и поли-
тической интеграции европейских государств, но они так 
и не были услышаны. Р. Болдвин и Ч. Виплоц отмечают, 
что в период между двумя мировыми войнами, рост эко-
номики рассматривался исключительно через призму кон-
куренции между государствами. В этой конкуренции тор-
говые барьеры играли центральную роль, так как каждое 
европейское государство стремилось оградить свой рынок 
от иностранных производителей [18]. Необходимость ин-
тенсификации экономических связей между государствами 
Западной Европы возникла в результате разрушительных 
последствий Второй мировой войны, которые отрицатель-
но повлияли на развитие национальных экономик, вклю-
чая падение их экспортного потенциала. При этом тра-
диционная форма экономической кооперации оказалась 

недостаточной, поэтому нужно было искать новые фор-
мы сотрудничества, которые бы обеспечили постепенную 
либерализацию торговли, эффективное распределение 
производственных ресурсов и экономическое развитие. 
Важным фактором, способствовавшим появлению новых 
форм экономического сотрудничества, выступил процесс 
интернационализации производства с привлечением новых 
разработок в области науки и техники.

Анализируя смысловое соотношение двух понятий: 
экономическое сотрудничество и экономическая инте-
грация, известный исследователь Б. Баласса пришёл к 
обобщающему выводу о том, что когда экономическое 
сотрудничество предполагает снижение уровня торговой 
дискриминации между государствами, экономическая 
интеграция направлена на устранение дискриминации 
как таковой [17]. Одним из механизмов экономической 
интеграции выступает ликвидация торговых барьеров. 
На основании изучения уровня экономической интегри-
рованности государств-членов ЕС Б. Баласса выделил 
следующие формы экономической интеграции: зона сво-
бодной торговли, таможенный союз, общий рынок, эко-
номический союз, полная экономическая интеграция [17]. 
Похожая классификация была предложена английским 
учёным Д. Своном [24, с. 10-12]. Чешский учёный П. Сво-
бода предложил различать следующие формы экономиче-
ской интеграции: зона свободной торговли, таможенная 
уния, общий рынок, внутренний рынок, экономическая 
уния, валютная уния [14, с. 147-148]. Мы считаем, что три 
вышеизложенные классификации в полной мере отра-
жают процесс экономической интеграции как эволюцию 
форм усиленного экономического сотрудничества госу-
дарств. При этом следует подчеркнуть, что формы эконо-
мической интеграции не всегда будут являться стадиями 
экономической интеграции, несмотря на функциональ-
ную детерминированность и тенденцию к развитию инте-
грационного взаимодействия и перетеканию его на новые 
уровни и сектора (spill-over). Участники интеграционно-
го процесса могут сознательно ограничиться определён-
ной формой экономической интеграции, отвечающей их 
экономическим потребностям. О. Шнырков, анализируя 
развитие экономической интеграции, обращает внима-
ние на то, что каждому этапу экономической интеграции 
свойственно по мере развития от простых форм к более 
сложным обогащаться новыми характерными чертами и 
особенностями [15, с. 20].

Важным фактором, который оказывает влияние на эф-
фективность и успешность экономической интеграции, 
выступает гармонизация и унификация правовых систем 
государств-участников интеграционного объединения. 
В свою очередь, экономическая интеграция выступает 
стимулом к гармонизации национальных правовых сис-
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тем и формированию наднационального права. Следует 
отметить, что функциональный характер гармонизации 
позволяет преодолеть возникающие в процессе унифика-
ции национальных правовых систем опасения государств, 
вызванные традиционным представлением о националь-
ной правовой системе как атрибуте и важной состав-
ляющей суверенитета государства. Я. Полак, говоря о 
функциональном характере аппроксимации права в ходе 
европейской экономической интеграции, подчёркивает, 
что она происходила только в тех случаях, когда экономи-
ческие последствия, вызванные различиями в правовых 
системах государств-членов, носили угрожающий для 
всего интеграционного процесса характер [23, с. 159].

Первым этапом пути европейской экономической ин-
теграции стало сотрудничество европейских государств в 
рамках Организации европейского экономического сот-
рудничества (ОЕЭС), созданной в соответствии со ст. 1 
«Конвенции о европейском экономическом сотрудниче-
стве» [3]. Данная организация, прежде всего, была созда-
на для эффективного распределения финансовой помощи, 
оказываемой США с целью восстановления экономики 
европейских государств (ст. 1). Так, государства-члены 
должны были стремиться к увеличению товарооборота 
(ст. 4), устранению тарифных и нетарифных барьеров в 
торговле (ст. 6). Важным пунктом Конвенции стала декла-
рация о намерении усилить экономические связи путём 
создания зоны свободной торговли или таможенного со-
юза, как только будут созданы для этого соответствую-
щие условия (ст. 5). Стороны Конвенции обязывались 
принимать необходимые меры по содействию реализации 
свободы движения рабочей силы по территории госу-
дарств-членов ОЕЭС, в том числе, путём устранения юри-
дических препятствий (ст. 8). Можно сделать вывод, что 
государства-члены были готовы гармонизировать свои 
правовые системы в той степени, которая максимально 
отвечала их экономическим интересам, амбиции данной 
организации ограничивались «достижением стабильного 
уровня европейской экономики путём сотрудничества её 
членов» [3]. При детальном изучении данной Конвенции 
можно увидеть, что она избегает любого упоминания о 
возможном интеграционном характере сотрудничества 
между государствами-членами, пусть и в отдалённой пер-
спективе [3].

В начале 50-х годов ХХ века стало очевидно, что толь-
ко путём постепенной экономической интеграции можно 
добиться главной цели – построения федерации в Европе. 
Государствами «малой Европы» был сделан выбор в поль-
зу секторального характера экономической интеграции, в 
наибольшей степени отвечавшего их интересам. Предпо-
лагалось, что создание общего рынка угля и стали станет 
основой для дальнейшего экономического объединения 
и формирования «общей экономической системы» госу-
дарств-участников интеграционного процесса [2]. Я. По-
лак обращает внимание на то, что понятие «общий рынок» 
как форма экономической интеграции до этого момента 
в правовой и экономической номенклатуре отсутствова-
ло [23, с. 155]. В апреле 1951 года был подписан Договор 
о Европейском объединении угля и стали (ДЕОУС), ко-
торый запрещал ряд мер и практик, преграждавших путь 
к формированию общего рынка [2]:

• взимание пошлин и эквивалентных сборов, введение 

количественных ограничений (4 а);
• применение мер и практик, которые создают дискри-

минационные условия в среде производителей или поку-
пателей при осуществлении политики ценообразования, 
установлении транспортных тарифов (4 b);

• мер и практик, которые влияют на свободу выбора 
поставщика покупателем (4 b);

• предоставление субсидий и государственной помо-
щи (4 с);

• использование практик, направленных на ограниче-
ние свободы конкуренции (4 d).

Также ДЕОУС предусматривал, что вовлеченность 
Сообщества должна носить ограниченный характер (ст. 
5.) и осуществляться в «общей гармонии» с экономикой 
отдельных государств-членов, не провоцируя в ней «фун-
даментальных и длительных волнений» (ст. 2). Задача 
экономического и правового администрирования в рам-
ках институциональной структуры ЕОУС возлагалась 
на Верховный орган, обладавший полномочиями над-
национального характера (ст. 9), включая возможность 
принятия нормативно-правовых актов, обязательных для 
исполнения государствами и субъектами коммерческих 
отношений (ст. 14.). Верховный орган должен был спо-
собствовать и координировать усилия государств-членов 
по гармонизации их правовых систем (ст. 69). В силу 
того, что ДЕОУС не предусматривал формирования тамо-
женного союза и его главного атрибута – общей внешней 
торговой политики, полномочия Верховного органа в дан-
ной сфере носили преимущественно консультационный и 
контрольный характер (ст. 72, 74, 75).

Процесс создания общего рынка угля и стали осуще-
ствлялся в несколько этапов, а именно: февраль 1953 г. 
– объединение рынка угля, железных руд и металлолома, 
май 1953 г. – общего рынка стали; август 1953 г. – рынка 
специальных сталей. К 1954 г. государства-члены ЕОУС 
договорились о полном устранении тарифов и квот в тор-
говле между собой. По мнению К. Алтер, это был скорее 
символический жест, так как уже к 1952 г. практически 
все тарифные ограничения в рамках деятельности ОЕЭС 
были устранены [16, с. 5]. Как справедливо отмечают П. 
Луцишин и С. Федонюк, ЕОУС стало первым рынком, ко-
торый объединил территорию нескольких государств, где 
было снято ограничение на торговлю углём и сталью, а 
также введены единые цены на продукцию металлургиче-
ского производства [13, с. 25].

М. Гилберт, подводя итог деятельности ЕОУС в период 
1952-1958 гг., приходит к выводу о том, что, несмотря на 
то, что государства-члены продолжали политику протек-
ционизма в отношении своих рынков, а это существенно 
снижало экономический эффект от деятельности Сооб-
щества, ЕОУС продемонстрировало новую концепцию 
международного экономического управления, предпола-
гавшую подчинение краткосрочных интересов отдельных 
государств – общим интересам всего Сообщества [21].

Следующим этапом в развитии европейской эконо-
мической интеграции стало подписание двух Римских 
договоров, наиболее значимым из которых был Договор 
об учреждении Европейского экономического сообще-
ства [1]. Целью подписания договора было создание об-
щего рынка (ст. 2). Для её достижения был предусмотрен 
ряд мер (ст. 3): устранение таможенных тарифов, коли-
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чественных ограничений или мер, имеющих эквивалент-
ный эффект, установление общего таможенного тарифа 
и общей торговой политики в отношении третьих стран, 
устранение препятствий к свободному движению фак-
торов производства, утверждение общей сельскохозяй-
ственной и общей транспортной политики, координация 
экономической политики государств-членов.

Выбор общего рынка как модели европейской эконо-
мической интеграции не был случаен. М. Дедман пред-
лагает более пристально проанализировать три формы 
экономической интеграции [20]: зону свободной тор-
говли, таможенный союз и общий рынок. Зона свободной 
торговли – это форма экономической интеграции, которая 
предполагает устранение тарифных, количественных и 
эквивалентных им барьеров между государствами-члена-
ми, таможенный союз – это зона свободной торговли, уси-
ленная введением общего таможенного тарифа. Недостат-
ком таможенного союза, по мнению П. Свободы, является 
то, что свободное движение товаров может привести к ис-
чезновению целых производственных отраслей, которые 
неспособны выдержать конкуренцию с другими госу-
дарствами-членами [14, с. 147]. Это является следствием 
существенных отличий в подходах правительств госу-
дарств к антимонопольной политике, к уровню социаль-
ной защиты работников или проводимой государствами 
инфляционной политике. Согласно меткому выражению 
М. Дедмана, «это означает играть в экономическую игру 
по разным правилам» [20]. В свою очередь, общий рынок 
предполагает создание таможенного союза, в котором по-
мимо свободного движения товаров, происходит свобод-
ное движение экономических факторов: рабочих, услуг и 
капиталов, и в рамках которого действуют общие правила 
конкуренции. В рамках функционирования общего рын-
ка, происходит также координация экономической и со-
циальной политики между участниками экономического 
объединения.

Следовательно, процесс формирования общего рынка 
можно разделить на несколько составляющих, которые 
существовали и обуславливали степень экономической 
эффективности и завершенности формирования общего 
рынка.

В соответствии со ст. 9 ДЕЭС Сообщество основыва-
лось на таможенном союзе, который должен охватывать 
всю торговлю товарами и включать запрет на примене-
ние таможенных пошлин, а также других сборов эквива-
лентного характера в отношении экспорта или импорта 
между государствами-членами, введение единого тамо-
женного тарифа в отношениях с третьими странами. При 
этом под действие правового режима таможенного союза 
подпадали не только товары, произведённые в государ-
ствах-членах, но и товары третьих стран, находящиеся в 
свободном обращении на территории государств-членов 
и отвечающие критериям, изложенным в ст. 9 ДЕЭС. В 
свою очередь, ст. 12 ограничивала государства в возмож-
ностях введения любых новых пошлин и эквивалентных 
сборов, запрещала повышение тех сборов, которые уже 
применялись в торговле в рамках Сообщества. Предпола-
галось, что все пошлины на импорт и сборы эквивалент-
ного характера будут устранены в течение переходного 
периода, состоящего из трёх стадий (ст. 13), тогда как все 
пошлины на экспорт и сборы, эквивалентные им, долж-

ны были быть устранены до окончания первой стадии (ст. 
16). Но государства-члены могли не дожидаться оконча-
ния транзитного периода, прекратив взимание пошлин на 
импорт из других государств-членов (ст. 15). Создание та-
моженного союза в рамках ЕЭС соответствовало ст. XXIV 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), 
которая регулирует изъятие из режима наибольшего бла-
гоприятствования (MFN) и возможность предоставлять 
особые торговые условия государствам-партнёрам по 
торгово-экономическому объединению. При этом важным 
требованием правил ГАТТ был запрет на введение общего 
внешнего тарифа, превышающего уровень тарифа состав-
ляющих частей данного объединения в отношении третьих 
государств [4]. В соответствии со ст. 19 ДЕЭС уровень та-
рифов в отношении третьих стран должен был быть уста-
новлен на среднеарифметическом уровне, применяемом в 
четырёх таможенных территориях, составляющих Сооб-
щество (ФРГ, Франция, Италия, государства Бенелюкса). 
ДЕЭС предусматривал переходной период, в ходе которо-
го государства должны были привести свои таможенные 
тарифы к уровню общего таможенного тарифа Сообще-
ства (ст. 19-23). Государствам-членам было разрешено 
выходить за рамки предусмотренных Договором стадий 
и согласовывать до истечения переходного периода свой 
таможенный тариф с общим таможенным тарифом Сооб-
щества (ст. 24). С другой стороны, Комиссия могла разре-
шить государствам-членам отсрочить срок согласования 
тарифов, в случае, если те испытывали «специальные 
трудности» (ст. 26). Весьма существенным было положе-
ние ст. 27, которое обязывало государства-члены прини-
мать необходимые шаги по аппроксимации таможенного 
законодательства в той степени, в которой это могло быть 
необходимым. При этом Комиссия должна была давать 
необходимые рекомендации государствам-членам для эф-
фективной реализации этой задачи [1].

Следует отметить, что строительство таможенного 
союза было завершено к июлю 1968 г., когда были устра-
нены последние таможенные сборы в торговле между 
государствами-членами [20].

Следующим важным шагом на пути формирования 
общего рынка стала либерализация перемещения факто-
ров производства в пределах территории таможенного со-
юза: товаров, рабочей силы, услуг, капиталов.

Следует отметить, что классическая теория экономи-
ческой интеграции придаёт особое значение негативной 
интеграции, под которой понимают устранение барье-
ров в торговле в виде тарифов, квот и мер эквивалентно-
го характера, которые могут прямо или косвенно влиять 
на функционирование общего рынка. Однако для фор-
мирования общего рынка этот комплекс мер представ-
ляется недостаточным. Так, по мнению Ж. Пелкмана, 
негативной интеграции недостаточно для создания по-на-
стоящему общего рынка. Он уверен, что движение в сто-
рону позитивной интеграции с целью гармонизации пра-
ва государств-членов является необходимым фактором на 
пути становления должным образом функционирующего 
общего рынка, поскольку государства-члены, подписав и 
ратифицировав ДЕЭС, решили действовать двумя выше-
названными способами.

ДЕЭС запретил следующие дискриминационные 
меры и практики в отношении факторов производства: 
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количественные ограничения на свободу передвижения 
товаров (ст. 30 – ст. 37); ограничения на свободу перед-
вижения рабочей силы (ст. 48 – ст. 51); ограничения на 
свободу учреждения (ст. 52 – ст. 58); ограничения на пе-
ремещение капитала (ст. 67–ст. 73). Договором был пре-
дусмотрен специальный транзитный период, в течение 
которого все барьеры на пути свободного перемещения 
факторов производства должны были быть устранены. 
Важно отметить, что Договор содержал только общие по-
ложения, закрепляющие правовой режим общего рынка, 
поэтому на Совет Министров возлагалась обязанность 
по составлению общей программы, на основании кото-
рой Советом Министров при активном участии Комиссии 
был принят ряд регламентов и директив, направленных на 
разъяснение положений ДЕЭС. Наиболее значимыми из 
них были: Директива 70/50 (раскрывала понятие «экви-
валентные количественным ограничениям меры», ст. 30, 
ст. 34) [6], Регламент 1612/68 (раскрыл спектр прав ра-
ботников-мигрантов) [5], Директива 68/360 (дополнила 
положения Регламента в части, касающейся ликвидации 
административных барьеров для въезда, выезда и про-
живания граждан государств-членов, которые желают 
трудиться в других странах ЕС, а также упростила проце-
дуру пересечения границ между государствами-членами) 
[7], Директива 73/148 (облегчила для граждан процесс 
оказания услуг и занятие предпринимательской деятель-
ностью) [8]. Важную роль сыграл комплекс Директив, ко-
торый был направлен на ограничение свободы толкования 
положений Договора со стороны государств-членов. Так, 
ДЕЭС оставлял государству право ограничивать свобо-
ду передвижения факторов производства на основании 
угрозы общественной безопасности, общественной мо-
рали, здоровью и жизни людей, др. С целью предупреж-
дения ситуации, при которой государства-члены будут 
злоупотреблять данным правом, сфера его возможного 
применения была ограничена. Так, была принята Дирек-
тива 64/221 (отказ во въезде может быть основан только 
на личном поведении лица и не может выступать в каче-
стве превентивной меры) [9].

Возвращаясь к тезису Ж. Пелкмана о роли позитив-
ной интеграции, следует обратить внимание на то, что 
ДЕЭС предусматривал механизм аппроксимации зако-
нодательства государств-членов, которое было связано с 
функционированием общего рынка. Однако особенность 
институциональной структуры ЕЭС делала этот про-
цесс громоздким и трудновыполним, т.к. для принятия 
соответствующей Директивы требовалась единогласная 
поддержка Совета, которой было очень сложно добиться 
из-за различий во мнениях государств-членов. П. Крейг 
отмечает систему единогласного принятия решений и от-
сутствие доверия между государствами-членами, которое 
было настолько большим, что аппроксимация права тре-
бовало значительных усилий, чтобы гарантировать впо-
следствии имплементацию положений Директивы госу-
дарствами-членами [19, с. 5].

Важно отметить роль Суда, который смог выступить 
как «законодательный катализатор», приняв целый ряд 
решений, не только закрепивших принцип верховен-
ства права Сообщества и принцип прямого действия, но 
и способствовавших становлению общего рынка. Так, 
по делу 2/74 Reyners Суд, в связи с отсутствием законо-

дательства Сообщества, разъясняющего содержание ст. 
52 ДЕЭС, наделил эту статью эффектом прямого дей-
ствия в той части, в которой она запрещала дискрими-
нацию по отношению к гражданам государств-членов 
[10]. В свою очередь, в решении по делу Case 120/78 
Casis Суд чётко дал понять, что отсутствие гармониза-
ции технических стандартов не может служить препят-
ствием на пути функционирования общего рынка, т.к. 
государства должны признавать товары, легально про-
изведённые и находящиеся в легальном обращении на 
рынке другого государства-члена [11]. Иными словами, 
Суд закрепил принцип взаимности (mutual recognition), 
который стал впоследствии основой реформы общего 
рынка и трансформации его в единый внутренний ры-
нок. Это дало основание П. Крейгу сделать вывод, что в 
отсутствие эффективного механизма принятия решений 
институтами ЕЭС (decisional supranationalism) европей-
ская экономическая интеграции развивалась, благодаря 
активной роли Суда (normative supranationalism) [19, с. 
7]. К. Мортелманс, соглашаясь с позитивным эффек-
том данного решения для строительства общего рынка, 
считает, что Суд продемонстрировал пример нейтраль-
ной интеграции (neutral integration), применяя термин 
alignment (выравнивание) к правилам и стандартам 
государств-членов [22, с. 103].

Выводы. Опыт европейской экономической интегра-
ции показывает, что успешность экономического интегра-
ционного объединения зависит от сочетания двух подхо-
дов в процессе его развития. Первый подход включает в 
себя устранение всех барьеров, препятствующих свобод-
ному движению результатов и факторов производства, 
второй подход включает в себя аппроксимацию правовых 
систем государств-членов с целью создания равных усло-
вий для субъектов экономической деятельности. При этом 
результатом применения второго подхода будет являться 
модификация старого либо создания нового унифициро-
ванного правового инструмента.
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Кацин М. Ю. Правове забезпечення трансформа-
ції митного союзу в спільний ринок ЄС

Анотація. Стаття присвячена аналізу правового 
механізму трансформації митного союзу в спільний 
ринок. Особлива увага приділена розмежуванню пози-
тивної та негативної інтеграції у процесі еволюції форм 
економічної інтеграції.

Ключові слова: митний союз, спільний ринок, пра-
вова стандартизація, негативна інтеграція, позитивна 
інтеграція, торгівельні бар’єри.

Katsyn M. The legal support of the transformation 
of the customs union to the EU common market

Summary. The article is devoted to the analysis of 
the legal mechanism of the transformation of the customs 
union into the common market. Special attention is paid 
to delimitation of positive and negative integration in the 
process of evolution of the forms of economic integration.

Key words: customs union, common market, legal 
standartization, negative integration, positive integration, 
trade barriers.
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ПРАВОТВОРЧІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ

Анотація. У статті розглянуто питання міжнарод-
ної правотворчості, проведено аналіз деяких її ознак та 
характеристик. Автор зосередився на розмежуванні та-
ких схожих понять, як «міжнародна правотворчість» та 
«міжнародна нормотворчість», навів визначення між-
народної правотворчості у вузькому та широкому сен-
сах, здійснив порівняльний аналіз загальнотеоретичних 
юридичних праць та праць із міжнародного права щодо 
розуміння правотворчості.

Ключові слова: міжнародна правотворчість, міжна-
родна нормотворчість, норма міжнародного права, між-
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Постановка проблеми. Доктрина міжнародного пра-
ва містить велику кількість запитань як теоретичного, так 
і практичного характеру. Це питання щодо поняття суб’єк-
та міжнародного права та їхнього переліку, це питання 
про джерела міжнародного права, питання співвідношен-
ня міжнародного та внутрішньодержавного права та бага-
то інших. Наявність такої значної кількості невизначених 
категорій ускладнює вирішення тієї чи іншої проблеми, 
адже надання чіткої відповіді на певне запитання є не-
можливим без визначення пов’язаних із ним елементів. 
Саме цю ситуацію можна спостерігати, намагаючись до-
слідити та розкрити поняття міжнародної правотворчо-
сті, визначаючи її складові, етапи та суб’єктів, що при-
ймають участь у процесі утворення норм міжнародного 
права. Є очевидним, що для конкретизації цих моментів 
ключовим є розуміння таких категорій, як «суб’єкт між-
народного права», «джерело міжнародного права», «між-
народно-правова норма». Але саме ці категорії виклика-
ють останнім часом усе більше запитань та ускладнюють 
практику міжнародних відносин. 

Разом з тим глибоке розуміння усіх аспектів міжна-
родної правотворчості, як-то: її суб’єктів, етапів, засобів 
тощо, допомогло б розв’язати питання щодо обов’язково-
сті тих чи інших норм, що регулюють міжнародні відно-
сини, сприяло б вдосконаленню нормотворчої діяльності, 
визначило б місце міжнародних організацій і, перш за все, 
ООН у цьому процесі. Отже, дослідження цієї тематики є 
необхідним та актуальним на нинішньому етапі розвитку 
міжнародного права та міжнародних відносин. Керую-
чись цим розумінням, маємо за мету написання цієї статті 
розглянути поняття міжнародної правотворчості, виокре-
мити його ознаки та відокремити його від більш широкого 
поняття міжнародної нормотворчості.

Виклад основного матеріалу. Питання утворен-
ня норм міжнародного права було досліджено у ба-
гатьох наукових працях, але переважно у безпосе-

редньому зв’язку із утворенням чи-то міжнародних 
договорів, чи-то міжнародних звичаїв. Однак вивченню 
процесу міжнародної правотворчості взагалі присвяче-
но тільки поодинокі праці. Зокрема, цікавими у цьому 
аспекті є дослідження І. І. Лукашука, В. Г. Буткевича,  
В. В. Мицика, О. В. Задорожнього, К. А. Бекяшева,  
Н. Д. Тазієва, Alan Boyle, Christine Chinkin, Joost Pauwelyn, 
Ramses Wessel, Jan Wouters та ін.

У найбільш загальному розумінні під міжнародною 
правотворчістю можна розуміти процес створення міжна-
родно-правових норм уповноваженими суб’єктами між-
народного права задля врегулювання міжнародних від-
носин. У науковій літературі, незважаючи на достатньо 
часте застосування цього терміна, не дуже багато його де-
фініцій та пояснень. Ті автори, що приділяють йому окре-
му увагу, наводять дещо різні визначення цього поняття. 
Видатний дослідник міжнародного права І. І. Лукашук на-
дає доволі просту дефініцію міжнародної правотворчості: 
«Международное правотворчество представляет собой 
процесс создания норм международного права его су-
бъектами [1, с.109]». Автори підручника з міжнародного 
права «Міжнародне право. Основи теорії» В. Г. Буткевич, 
В. В. Мицик, О. В. Задорожній розуміють під міжнарод-
ною правотворчістю «активну творчу діяльність суб’єктів 
міжнародного права щодо формування правової норми 
через узгодження державних інтересів, волі (позицій) [2, 
с. 412]». Г. І. Курдюков уявляє міжнародну правотворчість 
як «сложный процесс, в ходе которого переплавляются 
интересы, позиции, воли, уступки государств. Нормоо-
бразование как согласованный процесс приводит к обще-
му итогу, а именно к соглашению между государствами» 
[3, с. 129].

Як бачимо, ключовими поняттями у визначенні пра-
вотворчості в міжнародному праві є поняття міжнарод-
но-правової норми та суб’єкта міжнародного права, адже 
більшість авторів дотримується ідеї про те, що результа-
том міжнародної правотворчості має бути створення між-
народно-правової норми суб’єктами міжнародного права. 

У науці міжнародного права відсутнє універсальне 
визначення міжнародно-правової норми, однак більшість 
авторів [4] погоджується із тим, що нею є юридично 
обов’язкове формально визначене правило поведінки, що 
регулює міжнародні відносини та створюється самими 
суб’єктами міжнародного права. Отже, міжнародна пра-
вотворчість – це діяльність із формування саме юридично 
обов’язкових, а не будь-яких норм у міжнародних відно-
синах. У цьому аспекті варто розрізнювати міжнародну 
правотворчість та міжнародну нормотворчість. Однак ча-
сто ці поняття застосовуються як синонімічні. 
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Наприклад, Н. Д. Тазієв у дисертації за темою «Між-
народна нормотворчість: нові способи утворення право-
вих норм» зазначає: «Традиционные способы создания 
международно-правовых норм в договорах и в обычаях 
стали восполняться новыми механизмами международно-
го нормотворчества. В современном международном пра-
вотворчестве правила поведения на международной арене 
могут создаваться в процессе деятельности международ-
ных как межправительственных и неправительственных 
организаций, так и международных конференций, в ходе 
переговоров глав государств и правительств. Такие нормы 
в большинстве своем носят рекомендательный характер, 
однако этот факт ни в коей мере не умаляет их значи-
мость» [5, с. 4].

На нашу думку, така термінологічна невизначеність 
негативно впливає на наукове дослідження питань між-
народної правотворчості, адже призводить до плутанини 
у розумінні багатьох понять, а саме: поняття міжнарод-
но-правової норми, якій притаманна ознака обов’язково-
сті, поняття суб’єкта міжнародної правотворчості, що має 
бути наділений повноваженнями щодо створення такого 
обов’язкового правила поведінки, поняття джерела між-
народного права, тобто форми вираження та закріплення 
такої юридично-обов’язкової норми.

Міжнародна нормотворчість та міжнародна пра-
вотворчість співвідносяться як загальне та часткове. 
Міжнародна нормотворчість є більш широким поняттям, 
що охоплює процес утворення не тільки правових, але й 
інших норм міжнародної поведінки. На думку І. І. Лука-
шука, «основными подсистемами международной нор-
мативной системы являются международно-правовые, 
политические нормы, мораль. Одновременно в нее вхо-
дят и иные разновидности норм: обыкновение, практика, 
вежливость, традиции, организационные и технические 
нормы, стандарты, религиозные нормы и др.» [1, с. 184]. 
Отже, міжнародна правотворчість – тільки один із різно-
видів міжнародної нормотворчості, що спрямований саме 
на утворення міжнародно-правових норм. Як наслідок, 
далеко не всі суб’єкти міжнародної нормотворчості мо-
жуть бути суб’єктами міжнародної правотворчості.

Як видно із визначень, що були наведені вище, дея-
кі вчені наділяють правотворчою правосуб’єктністю у 
міжнародному праві тільки держави, інші поширюють її 
взагалі на суб’єктів міжнародного права. Переважна роль 
держави у цьому процесі є загальновизнаною: «…между-
народное право характеризуется и тем, что его нормы соз-
даются главным образом государствами как основными 
субъектами международного права. Другие субъекты, в 
основном межгосударственные организации, также при-
нимают участие в процессе нормообразования, но их роль 
по сравнению с ролью государства, пока не столь велика и 
большей частью связана, как правило, с подготовкой про-
ектов универсальных договоров. В то же время решения 
международных организаций могут способствовать обра-
зованию норм международного права, то есть деятельно-
сть международных организаций является определенным 
этапом нормообразования в международном праве» [6, с. 
53]. Наведені тези, з одного боку, підкреслюють доміну-
ючу роль, що її відіграють держави у міжнародній пра-
вотворчості, а з іншого, підштовхують нас до думки про 
те, що суб’єктом міжнародного правотворчого процесу 

необов’язково має бути суб’єкт, здатний виражати так 
зване opinio juris, тобто надавати певним правилам міжна-
родної поведінки юридичну обов’язковість. 

Отже, міжнародну правотворчість можна розуміти як у 
вузькому, так і в широкому сенсі. Результатом міжнародна 
правотворчості у вузькому сенсі, на нашу думку, є утво-
рення нової міжнародно-правової норми, а саме: надання 
певному правилу поведінки у міжнародних відносинах 
юридичної обов’язковості шляхом вираження того самого 
opinio juris. Якщо спрощено розглядати етапи утворення 
норми міжнародного права та зводити їх до двох головних 
– узгодження воль суб’єктів міжнародного права щодо 
правила поведінки та надання суб’єктами міжнародно-
го права згоди на юридичну обов’язковість узгоджених 
правил поведінки [7, c. 77], міжнародна правотворчість 
проявляється саме на другому етапі. У цьому разі круг її 
суб’єктів різко скорочується. Можна навіть казати, при 
такому погляді на етапи утворення міжнародно-правових 
норм на першому етапі відбувається нормотворчість, а на 
другому – саме правотворчість, адже сформована норма 
набуває статусу саме юридично обов’язкової.

У широкому розумінні під міжнародною правотвор-
чістю можна розуміти весь процес розроблення норм між-
народного права, який охоплює обидва названі етапи. У 
цьому разі суб’єктами міжнародної правотворчості можна 
вважати доволі широке коло суб’єктів: від традиційних 
(держава, міжнародні міжурядові організації) до тих, чия 
міжнародна правосуб’єктність є дискусійною (міжнародні 
неурядові організації, транснаціональні корпорації тощо).

Цікавим у контексті вищевикладеного є твердження К. 
А. Бекяшева: «Официальный характер источникам меж-
дународного права придается, как правило, двумя путями: 
а) путем правотворчества, когда субъекты международ-
ного права одобряют договоры, содержание нормы права 
или рекомендации межправительственных организаций; 
б) путем санкционирования, когда субъекты международ-
ного права одобряют обычные нормы, придают им юри-
дическую силу» [8, с. 18]. Як уявляється, автор розрізняє 
договірну правотворчість та утворення міжнародних зви-
чаїв, що до поняття правотворчості не входить, адже не є 
власне творенням норми, а лише її санкціонуванням. Од-
нак таке твердження є дискусійним, бо незрозумілим є те, 
у чому різниться схвалення змісту норм права у випадку 
правотворчості та санкціонування звичаєвих норм.

Незалежно від визначення міжнародної правотворчо-
сті важливим є розуміння того, які суб’єкти можуть ство-
рювати саме міжнародно-правові норми, а які приймати 
участь у створенні інших норм міжнародної поведінки 
неправового характеру.

На жаль, у теорії міжнародного права недостатньо 
розроблені питання розмежування міжнародної нор-
мотворчості та правотворчості та визначення останньої. 
У цьому зв’язку цікаво звернутися до теорії російського 
та українського права, де ці категорії досліджено більш 
детально. Хоча і тут немає єдності думок щодо розуміння 
правотворчості.

«Большинство правоведов разграничивают и опериру-
ют двумя понятиями: «правообразование» и «правотвор-
чество»… В новейшей юридической литературе выри-
совываются четыре подхода в понимании правотворчества 
Первый сводится к восприятию этого процесса как уста-
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новления государством, его органами норм… Второй по-
дход подчеркивает значимость процедуры в деятельности 
государственных органов не только по созданию правовых 
норм, но и признанию правовыми тех правил, которые 
уже сложились в обществе… Третья точка зрения более 
углубленно определяет правотворчество, подчеркивая зна-
чимость не только процедуры формирования и принятия 
норм именно правовых, но и тех субъектов, которые пол-
номочны их устанавливать. Особую позицию занимает В. 
С. Нерсесянц, убежденный в том, что следует пользоваться 
не термином «правотворчество», а «правоустановление». 
С его точки зрения, «правоустановление – это форма (и 
направление) государственной деятельности, связанная 
с официальным выражением и закреплением норм пра-
ва, которые составляют нормативно-правовое содержа-
ние всех действующих источников позитивного права». 
Четко разграничивая право и закон, В. С. Нерсесянц по-
лагает, что право создается не государством, не его госу-
дарственно-властной волей, а представляет собой особую 
духовную форму выражения совокупных итогов сложного 
и многофакторного социально-исторического процесса 
общественной жизни людей, достигнутого реализацией в 
человеческих отношениях равенства, свободы и справед-
ливости. Такой позиции придерживались многие извест-
ные исследователи начиная с античной эпохи, на всех эта-
пах развития цивилизации, в том числе К. Маркс, согласно 
которому «законодательная власть не создает закона, она 
лишь открывает и формулирует его» [9, с. 9].

Окреме застосування отримав також термін «правоза-
кріплення», під яким розуміють «заключний етап процесу 
правоутворення» [10, с. 176], «організаційно врегульова-
ну, особливу форму діяльності держави або безпосеред-
ньо народу, внаслідок якої потреби суспільного розвитку 
і вимоги справедливості набувають правової форми, що 
виявляється у певному джерелі права (нормативному акті, 
прецеденті, звичаї та ін.)» [10, с. 178]. Автори, що опе-
рують цим поняттям, вважають, що «правозакріплення 
відбувається шляхом санкціонування, тобто надання за-
гальної обов’язковості і захисту з боку держави найбільш 
загальним і важливим правилам, що об’єктивно народжу-
ються у суспільстві» [10, с. 176]. Однак, на їхню думку, 
санкціонування теж може мати різні форми, а саме: фор-
му надання юридичної сили судовим рішенням, звичаям, 
договірним відносинам та форму нормотворчості (пра-
вотворчості) державних органів, завдяки якій з’являєть-
ся писане право (законодавство) [10, с. 176]. Отже, таке 
розуміння формування права призводить до розрізнення 
наступних категорій, що, як правило, виступають складо-
вими одного єдиного процесу: правоутворення (як най-
більш загальне поняття), правозакріплення (як останній 
етап правоутворення), санкціонування (як спосіб, у який 
відбувається правозакріплення), власне санкціонування 
(тобто надання юридичної сили нормативним приписам 
неправового характеру) та правотворчість чи нормотвор-
чість державних органів (як інший прояв санкціонування 
держави). Як здається, наведена наукова позиція викли-
кає низку запитань, зокрема, щодо розрізнення санкціо-
нування судових рішень, звичаїв, договірних відносин 
та «нормотворчості (правотворчості) державних органів, 
завдяки якій з’являється писане право (законодавство)», 
адже у такому випадку не зовсім зрозумілою є форма, у 

якій відбувається санкціонування неправових норматив-
них приписів. Крім того, дискусійним є застосування тер-
мінів «правотворчість» та «нормотворчість» виключно до 
діяльності державних органів із утворення так званого 
«писаного права» чи «законодавства», а також їхнє ото-
тожнення. 

Не вдаючись до більш детального аналізу усього різ-
номаніття наукових думок та концепцій у теорії націо-
нального права щодо питання правотворчості, можна 
констатувати певну їхню єдність щодо розрізнення таких 
понять, як формування права чи правоутворення та пра-
вотворчість.

Під формуванням права розуміють більшою мірою 
процес, обумовлений об’єктивними факторами : «Пра-
воутворення – є відносно тривалим процесом формування 
юридичних норм, що починається з визнання державою 
певних повторювальних суспільних відносин, усвідомлен-
ня необхідності їх правового регулювання, формального 
закріплення та державного захисту юридичних приписів» 
[10, с. 175]. Щодо правотворчості, то її визначають вже як 
«организационно оформленную, установленную проце-
дурную деятельность государственных органов по созда-
нию правовых норм и по признанию правовыми сложив-
шихся, действующих в обществе правил поведения» [11, с. 
477]. Отже, правоутворення є процедурою більш широкою, 
що охоплює різні складові, суб’єктів та засоби формування 
правових норм та включає правотворчість як один із етапів, 
на якому відбувається об’єктивізація нормативних припи-
сів у певних, визнаних державою джерелах. 

Як здається, таке розуміння правотворчості може бути 
застосоване й у міжнародному праві, що допоможе розріз-
нювати цей процес із більш загальним процесом форму-
вання міжнародно-правових норм та міжнародною нор-
мотворчістю у цілому. 

Висновки. Підводячи підсумки, бажаємо підкреслити 
наступні тези:

1) необхідно розмежовувати поняття міжнародної пра-
вотворчості та міжнародної нормотворчості, адже остан-
ня є процесом утворення не тільки правових, але й інших 
норм, що регулюють міжнародні відносини;

2) міжнародну правотворчість можна розуміти у вузь-
кому та широкому сенсах. Міжнародна правотворчість у 
широкому розумінні охоплює усі етапи формування нор-
мативного припису, від його формулювання до надання 
йому юридичної сили. Міжнародна правотворчість у вузь-
кому сенсі являє собою безпосереднє надання неправовим 
за своєю природою приписам юридичної обов’язковості, 
тобто трансформацію їх у міжнародно-правові норми;

3) для розвитку теорії міжнародної правотворчості 
цікавим є звернення до наробітку національної правової 
науки, де вже давно має місце розрізнення таких категорій 
як «правоутворення» та «правотворчість».
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Нигреева А. А. Правотворчество в международ-
ном праве: к вопросу об определении

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
международного правотворчества, проводится анализ 
некоторых его признаков и характеристик. Автор сосре-

доточился на разграничении таких схожих понятий, как 
«международное правотворчество» и «международное 
нормотворчество», привел определение международно-
го правотворчества в узком и широком смыслах, осу-
ществил сравнительный анализ общетеоретических 
юридических работ и работ по международному праву 
касательно понимания правотворчества.

Ключевые слова: международное правотворче-
ство, международное нормотворчество, норма между-
народного права, международно-правовые источники.

Nigreieva O. Law Making in International Law: to 
the Issue of Definition

Summary. In the article the issues of international 
law making are considered, some its characteristics and 
features analysis is done. The author is concentrated on 
the distinction of such similar terms as «international law 
making» and «international norms making», gave the 
definition of international law making in the strict and 
the broad sense, did the comparative analysis of general 
theoretical juridical studies and international law studies 
concerning the law making comprehension.

Key words: international law making, international 
norms making, international law norm, international law 
sources.
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ВНЕСОК БОЖОГО МИРУ ТА БОЖОГО ПЕРЕМИР’Я 
У РОЗВИТОК КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. Зобов’язання Божого миру та Божого 
перемир’я можуть розглядатися як форма зобов’язань 
з колективної безпеки християнських громад, оскільки 
мали на меті згуртувати християнську громаду заради 
спротиву порушникам миру та дотримання відповідних 
зобов’язань із підтримки миру. Суб’єктами цих зобов’я-
зань були індивіди; загроза, для захисту від якої оголо-
шувалися Божий мир і Боже перемир’я, виходила від 
індивідів, що вчиняли акти насильства.

Ключові слова: Божий мир, Боже перемир’я, істо-
рія міжнародного права, колективна безпека, міжнарод-
не право і релігія.

Постановка проблеми. Важливою складовою ви-
вчення явищ сучасного міжнародного права є наукове до-
слідження їх історичних попередників. Зокрема, для роз-
витку елементів колективної безпеки у Середні віки мали 
певне значення впроваджувані католицькою церквою 
інститути Божого миру (Pax Dei) та Божого перемир’я 
(Treuga Dei).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інститути 
Божого миру та Божого перемир’я можуть досліджува-
тись у різних контекстах: історії релігії (Е. Семишон [1]), 
загальнополітичної історії та історії міжнародних відно-
син (С. Бахрушин та Є. Космінський [2]), історії міжна-
родного права (І. Лукашук [3]).

Метою даного дослідження є аналіз інститутів Божого 
миру та Божого перемир’я з погляду їх впливу на розви-
ток форм колективної безпеки і її міжнародно-правового 
регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виник-
нення інститутів Божого миру та Божого перемир’я ста-
ло результатом спроб церкви використати свій авторитет 
задля спротиву праву приватної війни феодалів, із чим 
спочатку не могла боротися досить слабка у Х – першій 
половині ХII ст. королівська влада. Між тим феодальні 
усобиці були серйозним чинником порушення громад-
ського спокою, від чого страждала також і церква. Ви-
датний історик цього питання Е. Семишон так пояснює 
різницю між Божим миром і Божим перемир’ям: «Церкви, 
клірики, монахи, монахині, цвинтарі, монастирі, діти, 
подорожні, жінки, землероби та їх знаряддя послуговува-
лися, за церковними ухвалами, вічним миром; але treuga 
було дещо інше: церква не могла заборонити приватну 
війну безумовно для феодалів, бо вона являла собою в ті 
части необхідність і разом із тим їх право, але вона нама-
галася, принаймні, обмежити тривалість цих воєн певним 
строком» [1, c. 671]. Інакше кажучи, Божий мир полягав у 
забороні застосування сили по відношенню до служителів 
та майна церкви, а також – щодо беззахисних, найбільш 

вразливих членів суспільства, Боже перемир’я – встанов-
лення часу, коли застосування збройної сили забороняло-
ся. Те й інше проголошувалося церквою та охоронялося 
її санкцією. Приблизні аналоги цих інститутів ми може-
мо відшукати і в античності: заборону застосування сили 
щодо святилищ, їх майна та осіб, які до них належали, та 
заборона застосування сили під час священних ігор (так 
зване «олімпійське перемир’я»).

Історичні джерела дозволяють прослідкувати станов-
лення й розвиток цих інститутів, зокрема у Франції. У 
989 р. церковний собор у монастирі Шарру вперше піддав 
церковному прокляттю (анафемі) тих, хто грабував майно 
церкви і нападав на беззбройних кліриків. Соборна ухва-
ла включала також анафему тому, хто грабував майно бід-
них. Той, хто захопив би майно бідного без будь-якої вини 
з його боку і не відшкодував би заподіяну шкоду, мав бути 
проклятий. Собор у Нарбонні у 990 р. виступив проти ба-
ронів, які грабували церковне майно і нікого не милували. 
Наслідки перших такого роду заходів із боку церкви були 
незначними, але стихійні лиха та епідемії прислужилися 
до того, що до відповідних ухвал соборів почали прислу-
хатися більше. Окрім цього, з часом примусове забезпе-
чення Божого миру та перемир’я стали здійснювати самі 
феодали. Для того, щоб сплачувати їм за це винагороду, 
збиралися особливі податі, які мали назву pagiagium, або 
paxiagium (від латинського «paх», тобто мир). За словами 
Івона, єпископа Шартрського, «Божий мир встановлював-
ся не загальним законом, але був окремим договором для 
кожного міста, який затверджувався з боку єпископа та 
церкви; вироки щодо порушень миру мали відрізнятися, 
залежно від умов і ухвал, що їх встановила церква за зго-
ди своїх прихожан» [1, c. 671]. Е. Семишон, спираючись 
на цю характеристику та документальні джерела, описує 
укладання договору про Божий мир як присягу всіх при-
хожан під покровительством церкви самим додержувати 
миру та примусити до того ж інших [1, c. 672-673]. Від-
так, учасники громади мали зобов’язання як із додержан-
ня миру чи перемир’я, так і з їх примусового забезпечен-
ня. Угода могла укладатися як у письмовій формі, так і 
в усній, що супроводжувалося урочистим обрядом, який 
також мав уплинути на свідомість віруючих. 16 травня 
1027 р. на синоді у єпархії Ельну, біля Тюлюжа, в області 
Руссільон, була зроблена перша відома ухвала щодо Бо-
жого перемир’я. Згідно з нею на території графства Рус-
сільон ніхто не мав права нападати на свого неприятеля 
від дев’ятої години (тобто від 3-х годин дня) суботи до 
першої години (тобто шостої години ранку) понеділка. 
Ніхто не мав права нападати на монаха, беззбройного клі-
рика, особу, яка йде до церкви або повертається звідти, 
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або супроводжує жінок; було заборонено також нападати 
на церкви та будинки, розташовані на відстані до 30 кро-
ків включно довкола. Порушників мало спіткати проклят-
тя [1, c. 671]. На соборі у Лиможі 15 листопада 1031 р. 
його голова архієпископ Іордан урочисто оголосив перед 
народом, щоб ніхто не наважився, здійснюючи помсту за 
свою образу, чинити шкоду комусь із тих, хто бере участь 
у цьому соборі. Тоді ж було проголошено прокляття і від-
лучення від церкви тих лицарів Ліможського єпископства, 
які не схотіли або не захочуть «обіцяти правди й миру їх 
єпископу, як він того вимагав» [1, c. 672] – якщо тільки 
вони не з’являться до єпископа і не покаються.

Декретом про Божий мир, ухваленим Тулузьким собо-
ром 1041 р. (він відбувався у Тюлюжі в графстві Руссі-
льон) передбачалося, зокрема, таке: «Ніхто не сміє спа-
лювати чи руйнувати помешкання селян або кліриків, їх 
голуб’ятні та сушильні. Ніхто не сміє позбавляти життя, 
бити, калічити селянина, раба або його дружину, ані бра-
ти їх та уводити, якщо вони не вчинили злочину, але і в 
цьому випадку їх слід представляти до суду, до чого перш 
за все мають їх запросити добровільно. Одяг селянина не 
можна віднімати; ніхто не сміє спалювати їхні плуги, ло-
пати та оливкові гаї» [4]. Також ніхто не мав заволодівати 
чужими речами для утримання їх у заставі або будь-якої 
іншої справи. Порушник миру, який протягом двох тижнів 
не сплатить подвійну пеню тому, кому він зашкодив, мав 
по закінченню двох тижнів сплатити подвійну пеню єпи-
скопу та графу, який «відповідав за правосуддя». Будь-хто, 
хто вчинив би зло будь-кому у час, призначений собором 
для Божого миру, мав сплатити подвійну пеню і підлягав 
судові. Той, хто вбив людину у час Божого миру, підлягав 
вигнанню. Всі пов’язані з миром спори мали розглядати 
єпископ та капітул. Засуджені порушники разом із тими, 
хто їх приховував або був їх однодумцем, підлягали відлу-
ченню від церкви. Вони «виключалися» зі сфери дії Божо-
го миру разом зі своїм майном, що означало позбавлення 
їх відповідного захисту з боку церкви.

Св. Оділон у своєму посланні про Божий мир (1042 р.), 
зверненому до всіх священиків і кліриків Італії, закликав 
додержувати «між усіма християнами, друзями й ворога-
ми, близькими й дальніми» [5], миру від вечора середи 
до сходу сонця у понеділок. Протягом цього часу мала 
«панувати повна безпека» [5]. Той, хто визнав і додержав 
Божого миру, одержував відпущення гріхів, той, хто ви-
знав, але умисно не додержав, підлягав прокляттю, якщо 
не покається. Той, хто вчинив убивство у час Божого миру, 
підлягав вигнанню і мав відбути у «тривале заслання» до 
Єрусалиму [5]. Той, хто порушив мир в інший спосіб, 
ніж убивство, мав відповідати і перед світською, і перед 
духовною владою, а також сплатити просту пеню за світ-
ськими законами та подвійну за духовними. При цьому 
особа, яка покарала б порушників закону і Божого миру, 
мала бути не обвинувачена, а одержати благословення. 
Серед іншого вірних закликали здійснити ще ряд справ 
в ім’я Боже, у тому числі – вигнати з країни грабіжників, 
піддати їх прокляттю та відлучити від церкви.

На перший погляд, Божий мир та Боже перемир’я не 
мають нічого спільного з колективною безпекою – адже в 
даному випадку не йдеться про міждержавний союз проти 
зовнішніх ворогів. При більш уважному розгляді, однак, 
виявляється, що таке категоричне судження передчасне, і 

ці інститути можуть розглядатися як елементи колектив-
ної безпеки у відповідний історичний час та за відповід-
них умов. До такого висновку спонукають наступні мір-
кування: 1) інститути Божого миру та Божого перемир’я 
були засобом здійснення безпеки християнської громади; 
2) судячи із доступних документів, вони мали на меті згур-
тувати християнську громаду заради спротиву порушни-
кам та дотримання відповідних зобов’язань із підтримки 
миру, бодай і таких, що носили тимчасовий характер. Так, 
Е. Семишон зауважує щодо Божого миру та Божого пере-
мир’я: «Це встановлення навчило народи об’єднуватись 
разом для спротиву пригніченням, для покровительства 
торгівлі, майну, промислам, для охорони прав та звичає-
вих ухвал» [1, c. 670], – що в загальних рисах відповідає 
сутності колективної безпеки. Архієпископ Іордан у Лімо-
жі закликав вірних у 1031 р.: «Нехай ніхто не вибачається 
тим, що він не брав участі у цих зборах, і щоб завтра або 
протягом трьох днів всі князі і сеньйори народів провінції 
Ліможу об’єдналися довкола нас в один мир, і нехай не 
відлучиться ніхто від нашого єднання, якщо не одержить 
на це від нас дозволу» [1, c. 672].

Примусове забезпечення додержання зобов’язань 
лежало на самих учасниках спільноти. Вони наділялися 
повноваженнями здійснювати заходи примусу як щодо 
тих, хто брав участь в угоді, але порушив її, так і щодо 
тих, хто залишився поза угодою, але створив загрозу щодо 
її учасників. Застосування примусу щодо порушників Бо-
жого миру і Божого перемир’я, як зазначено вище, не за-
суджувалося.

З’ясоване надає нам змогу розглядати зобов’язання 
Божого миру та Божого перемир’я як форму зобов’язань 
із колективної безпеки християнських громад. Суб’єктами 
зобов’язань були індивіди, так само загроза, для захисту 
від якої оголошувалися Божий мир і Боже перемир’я, по-
ходила від індивідів, що вчиняли акти насильства. Осо-
бливості відносин визначали особливості змісту зобов’я-
зань із захисту.

Слід неодмінно визнати непересічну роль християн-
ства у наполегливій пропаганді самої ідеї миру: до сві-
домості людей поступово доводилося, що мир кращий 
за війну, мир є святим, а війна – грішною, що не могло 
не відбитися на ідеології міжнародних відносин та між-
народного права, хоча і не знаходило стовідсоткового бу-
квального вираження в міжнародно-правовій практиці. 
Так, наприклад, Св. Івон Шартрський у своєму посланні 
про Божий мир 1041 р. писав: «Христос, вступаючи у світ, 
відкрив йому вчення миру, при співі ангелів: «Слава у ви-
шніх Богу і на землі мир, і до людей благовоління!» (...) 
Пришестя Христа мало на меті не тільки примирити небо 
із землею, але і встановити мир на землі, щоб люди зро-
билися єдиним тілом у Христі у єднанні віри. (...) Отже, 
браття, якщо ви не хочете порушити своїх зобов’язань, то 
ви маєте зберігати мир, так як ви клялися перед Царем 
небесним, і він воздасть вам за те вічною винагородою. 
Знайте, браття, що нема розбрату у Царстві Небесному. Ці 
розбрати прийшли до нас від винуватця зла; християнська 
держава має зберігати вічний мир, усувати будь-яку злу 
думку, утримуватись від будь-якого дурного вчинку» [6]. 
У цьому палкому заклику віруючого помітний правовий 
та державно-політичний зміст. Підтримка й охорона миру, 
як громадянського, так і міжнародного, є й беззаперечною 
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функцією християнської держави, й обов’язком кожної 
людини-християнина. Звернемо увагу також, що додер-
жання миру є предметом зобов’язання віруючих, у якому 
іншою стороною виступає сам Христос, що, звісно, надає 
зобов’язанням ще більшого авторитету.

Можна твердити про те, що взаємодія релігійного, 
політичного та правового світоглядів мала сприяти якщо 
не утвердженню ідеї миру у практичній політиці, то її по-
ширенню, подекуди – використанню в політичних цілях, 
але в будь-якому випадку – її популярності серед щирих 
людей.

Значення інститутів Божого миру і Божого перемир’я 
дещо змінилося у пізніші часи – із початком хрестових 
походів. Промова папи Урбана II на Клермонському со-
борі 1095 р., якою папа закликає віруючих до хрестового 
походу, містила такий аргумент (подається у викладенні 
присутнього монаха Роберта): «Тепер же може припини-
тися ваша ненависть, замовкне ворожнеча, стихнуть вій-
ни і задрімає усобиця. Станьте на шлях до Гробу святого; 
позбавте тієї землі нечестивий народ і підкоріть її собі. 
Земля та була надана Богом у володіння синам Ізраїлю і, 
за висловом Писання, «тече медом і млеком», Єрусалим – 
найродючіший перл землі, другий рай утіхи» [7, c. 58]. Із 
цього тексту виходить, що папа, закликаючи франків до 
дії, розглядає хрестовий похід у тому числі як засіб усу-
нення внутрішніх конфліктів між франками. Звернення 
проти спільного ворога та збагачення за його рахунок має 
ліквідувати причини для внутрішньої ворожнечі. Таким 
чином, об’єднання віруючих із метою хрестового похо-
ду набуває рис об’єднання з метою колективної безпеки: 
спільні дії проти зовнішнього ворога плюс виключення 
суперечок між собою. Не можна не помітити при цьому, 
що мета пограбування і привласнення чужої землі у цій 
редакції звернення папи ніяк не приховується, але і не 
засуджується: такі дії вважаються справедливими. У про-
мові протиставляються народ «проклятий, чужоземний, 
далекий від Бога, поріддя, серце й розум якого не вірить 
у Господа» [7, c. 58], який напав на християн, спустошив 
їх землі, захопив людей у полон та вчинив всіляку наругу 
над їх вірою, та християни-франки, які мають помститися і 
«яких Бог обдарував перед усіма народами і славою зброї, 
і великим духом, і тілесною силою» [7, c. 58]. Остання 
схвальна характеристика франків досить неоднозначна на 
погляд нашого сучасника: вони обдаровані від Бога ще й 
доблестю підкорювати тих, хто чинить їм спротив.

Відповідно до Декрету Клермонського собору про Бо-
жий мир було ухвалено, що Божого миру слід додержувати 
від заходу сонця в середу до сходу сонця у понеділок. Той, 
хто у цей проміжок часу заволодіє майном якоїсь людини 
або полонить людину, має все повернути. Будь-хто, хто в ці 
дні вдарить, поранить або полонить жінку чи чоловіка, буде 
вважатися порушником Божого миру, за винятком випадків 
законного захисту. Якщо такий порушник протягом 7 років 
з’явиться на заклик єпископа або його служителів, він має 
сплатити тільки за збиток. Але якщо порушник не з’явить-
ся протягом цього терміну, він має бути відлучений від 
церкви і згодом сплатити за збиток відповідно до вироку 
єпископського суду, а крім цього сплатити пені 100 солідів 
єпископу. Якщо хтось під час Божого миру вб’є людину, він 
підлягає вигнанню зі своєї країни на 7 років – якщо тільки 
він не задовольнить вимоги родичів убитого настільки, що 

вони самі прийдуть просити єпископа за цю особу. Але на-
віть тоді порушник був зобов’язаний сплатити спеціально 
встановлену пеню розміром 30 фунтів, яка підлягала роз-
ділу між церковною та світською владою – між єпископом 
і графом у судовому окрузі, де було вчинене вбивство. Під 
захистом цього Божого миру знаходилися купці, церкви і 
кладовища, рогата та тяглова худоба, сільські старости 
разом зі своїми домами, ті, хто збирає десятину, худоба і 
люди разом із помешканням та всім, що там знаходиться, 
священнослужителі, жінки з тими, хто їх супроводжує, 
мандрівці. Встановлювалася також процедура відповідаль-
ності у випадку порушень Божого миру, добровільне додер-
жання якої допомогло б уникнути застосування військових 
примусових заходів і кровопролиття. У цій процедурі бра-
ли участь і церковна, і світська влада, із перевагою церков-
ної. «Якщо хто-небудь з баронів графства вчинить поганий 
вчинок проти будь-кого, і скривджена особа, не нападаючи 
на кривдника зі зброєю, звернеться до архієпископа, і якщо 
обвинувачений, який одержав охоронний лист, забажає 
з’явитися до двору архієпископа, то граф за вироком архі-
єпископа прийме задоволення; у протилежному випадку 
граф буде переслідувати зі своїм військом кривдника і тим 
не порушить миру; коли ж він повернеться, всі зобов’язані 
знову зберігати мир по відношенню один до одного» [8, c. 
687]. Божий мир зобов’язує графа і всіх інших учасників 
союзу Божого миру переслідувати барона, який порушив 
мир, якщо про таке порушення повідомить архієпископ. У 
«Посланні» папи Інокентія III про хрестовий похід 1198 р. 
міститься ряд заходів, спрямованих проти осіб, які ство-
рюють загрози для безпеки хрестоносців та паломників і, 
отже, перешкоджають усій справі. Корсари й пірати грабу-
ють і забирають у полон тих, хто йде до Святої Землі або 
повертається звідти, тому папа відлучає їх пособників та 
приховувачів і загрожує анафемою всякому, хто завідомо 
вступить із ними у торгові угоди. Правителі міст і місте-
чок зобов’язані у свою чергу перешкоджати таким діям 
із боку осіб під їх владою, адже «не зупиняти злих людей 
є те саме, що й надавати їм покровительство» [9, c. 423]. 
Тим самим посланням відлучаються і піддаються анафемі 
всі християни, які надають будь-яку допомогу сарацинам. 
Майно таких осіб має бути конфісковане, а самі вони пе-
ретворені на рабів. Турніри забороняються на три роки під 
страхом відлучення як «велика перешкода для хрестонос-
ної справи» [9, c. 423]. Мир між князями і християнськи-
ми народами є необхідною умовою успішного хрестового 
походу. Тому папа за наполяганням Вселенського собору 
ухвалив, що має додержуватись усезагальний мир на всій 
християнській землі – принаймні протягом чотирьох років. 
Обов’язок забезпечувати мирне вирішення спорів поклада-
ється на духівництво: прелати церков мають схиляти тих, 
хто посварився, або до повного миру, або до «непорушного 
збереження перемир’я» [9, c. 423]. Особи, які чинитимуть 
спротив примиренню, мають бути відлучені від церкви 
особисто і «на їх володіння буде накладена найсуворіша за-
борона» [9, c. 423]. Якщо церковне покарання не буде здійс-
нене, то церковна влада може закликати проти порушників 
покарання з боку світської влади – вони будуть вважатися 
«порушниками хрестоносної справи» [9, c. 423]. Єдиним 
винятком визнається ситуація, коли «образа буде настільки 
велика, що не можна було б радіти миру» [9, c. 423]. Усі 
священики, що перебували у війську хрестоносців, були 
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зобов’язані наполягати і навчати, щоб хрестоносці не вчи-
нили чого-небудь, що образило б велич Бога, у тому числі, 
щоб вони діяли, «відклавши убік всілякий розбрат», щоб 
«наділені духовними і фізичними засобами, вони могли 
тим безпечніше боротися із ворогом віри, не думаючи ба-
гато про свою могутність, але покладаючи надію на силу 
Божу» [9, c. 421].

З усіх названих прикладів ми бачимо, що під час 
хрестових походів Божий мир перетворювався на засіб за-
безпечення внутрішнього миру в межах коаліції, а отже, 
на засіб забезпечення успіху спільних походів. Уважно 
читаючи Декрет про Божий мир Клермонського собору, 
можна побачити навіть окремі елементи того механізму 
підтримки міжнародного миру, які згодом будуть властиві 
системам колективної безпеки на універсальному рівні: у 
найбільш загальних рисах «спочатку – вичерпання мирних 
засобів впливу на порушника, потім – воєнний примус». 
У даному випадку слід, звичайно, робити ряд поправок, 
зокрема на те, що суб’єктами зобов’язань за ухвалами про 
Божий мир виступають індивіди, а механізм підтримання 
миру реалізується не за допомогою міжнародної організа-
ції, а церковною та світською владою, причому помітно, 
що церковній владі надається певна перевага.

Висновки. Божий мир та Боже перемир’я можуть вва-
жатися внеском раннього європейського Середньовіччя 
у розвиток форм колективної безпеки. Ці інститути були 
засобом здійснення безпеки християнської громади, мали 
на меті згуртувати християнську громаду заради спроти-
ву порушникам та дотримання відповідних зобов’язань 
із підтримки миру: на самих учасниках спільноти лежа-
ло примусове забезпечення додержання зобов’язань, що 
випливали з Божого миру та Божого перемир’я. Ці риси 
дозволяють розглядати зобов’язання Божого миру та Бо-
жого перемир’я як форму зобов’язань з колективної без-
пеки християнських громад. Суб’єктами цих зобов’язань 
були індивіди; загроза, для захисту від якої оголошували-
ся Божий мир і Боже перемир’я, виходила від індивідів, 
що вчиняли акти насильства. На прикладі цих інститутів 
ми бачимо, як особливості відносин визначали особли-
вості змісту зобов’язань із захисту. Християнство сприяло 
поширенню та утвердженню ідеї миру як величезної цін-
ності, що, однак, не виключало використання ідеї миру та-
кож у політичних цілях – наприклад, у хрестових походах. 
Божий мир під час хрестових походів перетворювався на 
засіб забезпечення внутрішнього миру в межах коаліції, а 
отже, ставав засобом забезпечення успіху походу.
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Ржевская В. С. Вклад Божьего мира и Божьего 
перемирия в развитие коллективной безопасности

Аннотация. Обязательства Божьего мира и Божье-
го перемирия могут рассматриваться как форма обяза-
тельств по коллективной безопасности христианских 
общин, поскольку имели целью сплотить христиан-
скую общину ради сопротивления нарушителям мира 
и соблюдения соответствующих обязательств по под-
держанию мира. Субъектами этих обязательств были 
индивиды; угроза, для защиты от которой объявлялись 
Божий мир и Божие перемирие, исходила от индивидов, 
совершавших акты насилия.

Ключевые слова: Божий мир, Божие перемирие, 
история международного права, коллективная безопас-
ность, международное право и религия.

Rzhevskaya V. The contribution of the Peace and 
Truce of God to the development of collective security

Summary. The undertakings under the Peace and 
Truce of God may be seen as a form of collective security 
undertakings for Christian communities, as far as they 
were aimed at uniting Christian community together to 
oppose breakers of peace and to comply with the respective 
commitments of peace maintenance. Those undertakings 
bound individuals; the threat against which the Peace and 
Truce of God were declared was created by individuals 
committing acts of violence.

Key words: Peace of God, Truce of God, history of 
international law, collective security, international law and 
religion.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ: 
65 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Статтю присвячено результатам діяльно-
сті Організації Американських Держав. Автор досліджує 
ключові питання розвитку організації та розглядає її до-
сягнення у сфері міжнародно-правового регулювання.

Ключові слова: Організація Американських Дер-
жав, міжнародна організація, право міжнародних орга-
нізацій, міжнародне право.

Постановка проблеми. Організації Американських 
Держав у цьому році виповнилося 65 років. Як найстаріша 
регіональна організація в світі вона святкує свій ювілей із 
гордістю за отримані досягнення і впевненістю за майбутні.

Ця унікальна організація понад півстоліття враховує 
і визначає спільні нагальні потреби та спрямовує шляхи 
розвитку як окремих держав, окремих американських ре-
гіонів, так і всієї західної півкулі.

Сьогодні Організація Американських Держав (ОАД) 
об’єднує 35 незалежних держав Північної та Південної 
Америки та є основним урядовим, політичним, правовим 
і соціальним форумом півкулі. Статус постійних спостері-
гачів мають 67 держав, серед них Україна (з травня 1994 
року), і Європейський Союз (ЄС).

Але такою вона стала не відразу.
Свідченням цього є тривалий шлях, який було про-

йдено з 1889 року: від ідеї, висловленої на першій Пана-
мериканській конференції, – і до поважної регіональної 
організації сьогодні.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій свідчить, 
що серед представників доктрини значна увага міжнарод-
но-правовим аспектам діяльності Організації Американ-
ських Держав була приділена в роботах М. Антясова, Б. 
Гвоздарьова, С. Гоніонського, У. Фостера, А. Капустіна, В. 
Вольського, С. Кальдера та інших.

Метою статті є розгляд й аналіз досягнень Організації 
Американських Держав та її місця у становленні й роз-
витку регіональної правової системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогод-
ні ОАД – міжнародна організація, існування якої є необхід-
ною умовою забезпечення миру й безпеки, заснованих на 
моральному порядку на справедливості. Головною метою 
держав, починаючи з Панамериканського союзу 1889 року, 
було створення організації для досягнення мирного і спра-
ведливого порядку, сприяння взаємній солідарності, укрі-
плення співробітництва й захисту суверенітету держав-у-
часниць, їх територіальної цілісності і незалежності.

Важливою подією стала ІХ міжнародна конференція 
американських держав, що відбулась в Боготі (Колумбія) 
у 1948 році (30 березня–02 травня), на якій за ініціати-
ви Сполучених Штатів під гаслом панамериканської ідеї 

було прийнято Статут ОАД (30 квітня 1948 року). У цій 
історичній для західної півкулі події взяли участь США та 
всі латиноамериканські країни (за виключенням Нікара-
гуа). Статут ОАД набув чинності у грудні 1951 року.

Варто звернути увагу на те, що роботи з розбудови і 
розширення сфери дії Організації та юридичного закрі-
плення цих результатів продовжувалися ще досить три-
валий час. Згодом до Статуту ОАД були внесені зміни 
такими документами: Протоколом, підписаним у 1967 
році в Буенос-Айресі, який набув чинності в лютому 1970 
року; Протоколом, підписаним у 1985 році в Картахені, 
який набув чинності в листопаді 1988 року; Протоколом, 
підписаним у 1993 році в Манагуа, який набув чинності 
в січні 1996 року; Протоколом, підписаним у 1992 році у 
Вашингтоні, який набув чинності у вересні 1997 року [1].

Сьогодні головним гаслом в діяльності ОАД є під-
тримка демократії, захист прав людини, укріплення без-
пеки та сприяння розвитку в західній півкулі.

Слід наголосити на особливостях діяльності ОАД, 
якими вона відрізняється від багатьох регіональних мі-
журядових організацій.

У першу чергу це стосується функціональної складо-
вої – діяльності її структурних підрозділів, їх компетенції 
та досягнутих результатів роботи.

У питаннях досягнення головної мети – підтримки і 
розвитку демократії – велике значення відіграє Відділ із 
підтримки демократії, завданнями якого є укріплення 
демократичних засад у країнах-членах, розробка та впро-
вадження механізмів запобігання і вирішення конфліктів. 
Відділ здійснює програми з надання допомоги зацікавле-
ним державам-членам у просуванні діалогу та мирного 
вирішення спорів. Важливим аспектом у діяльності Відді-
лу виступає реалізація освітніх програм із профілактики 
та вирішенні конфліктів.

Основними напрямками діяльності Відділу, за допо-
могою яких досягається максимальний ефект, виступають 
спеціальні місії. Можна відзначити їх діяльність у кількох 
державах, зокрема наступних:

– Нікарагуа, де в 1989 році було створено Міжнарод-
ну комісію з підтримання миру і контролю для допомоги 
колишнім комбатантам та постраждалим у громадянській 
війни (Комісія діяла до 1995 року);

– Суринам, де в 1992 році була створена Спеціальна 
місія для підтримання мирних переговорів. Результатом 
роботи місії стало роззброєння партизан та розмінування 
значної частини території держави, а також надання допо-
моги уряду в реалізації мирних угод;

– Гаїті, де діяльність Міжнародної цивільної місії по-
чалася в 1993 році, а після відновлення конституційного 
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режиму правління в жовтні 1994 року, діяльність місії 
була орієнтована на питання захисту прав людини і зміц-
нення інституційної системи (робота місії була завершена 
у 2000 році).

Слід також відзначити розробку спеціальних програм 
для держав-членів, таких як Програма підтримки мирно-
го процесу у Гватемалі, Програма технічного співробітни-
цтва у питаннях підтримання миру в Нікарагуа та утво-
рення Спеціальної Агенції для Національної програми 
правління в Болівії.

З 1995 року Відділ із підтримки демократії разом із 
Міжамериканською Радою Оборони відповідає за про-
граму розмінування. Ця Програма була розроблена в 1991 
році для реалізації у Коста-Ріці, Гондурасі, Гватемалі та 
Нікарагуа, а з часом була поширена на Перу, Еквадор і Ко-
лумбію.

З 1990 року Відділом із підтримки демократії було 
утворено 81 місію, що проводили спостереження під час 
виборчих процесів у регіоні, починаючи від аналізу май-
бутніх виборчих кампаній, підготовки виборів і до закін-
чення виборчого процесу [3, с. 75].

Друга складова діяльності ОАД – тематична, склада-
ється з низки питань: відстоювання прав корінних наро-
дів, вирішення територіальних суперечок, підтримка ре-
гіональних цілей у соціальних програмах, зміцнення прав 
осіб з обмеженими можливостями, запобігання обігу нар-
котичних речовин та зброї, боротьба із кіберзлочинністю.

Одним із актуальних свого часу було питання захисту 
жінок. У межах Організації було створено механізм контро-
лю за виконанням Міжамериканської конвенції про попере-
дження, покарання і викорінення насильства щодо жінок. 
Із моменту свого створення (у 1928 році) Міжамериканська 
комісія зі становища жінок працює над питанням зміцнен-
ня прав жінок. Результатом реалізації однієї з її ключових 
ініціатив стало прийняття в 1994 році Міжамериканської 
конвенції про попередження і викорінення насильства 
щодо жінок. Цей міжнародний договір є єдиним у своє-
му роді у світі. Конвенція була ратифікована 32 держава-
ми-членами ОАД та вплинула на зміну низки законів у ба-
гатьох державах-членах і підвищила усвідомлення того, що 
насильство над жінками є порушенням прав людини. Проте 
цілі конвенції досі не повністю реалізовані. Тому держава-
ми-учасницями Конвенції розроблено механізм подальшої 
систематичної оцінки її реалізації в країнах.

ОАД забезпечує необхідну підтримку державам-чле-
нам у створенні інституційного механізму та спрямуван-
ня людського потенціалу для вирішення нових завдань. Із 
цією метою Генеральний секретаріат Організації співпра-
цює з державами-членами на їх прохання з метою сприян-
ня здійсненню технічної реформи виборчої системи. ОАД 
також проводить тренінги для державних службовців у 
таких напрямках, як торгові переговори і пом’якшення 
наслідків стихійних лих [1].

Навчальні програми та стипендії ОАД надають бага-
тьом громадянам регіону можливість розвивати наукові 
здібності і розробляти новітні проекти.

Під керівництвом ОАД та за допомогою інновацій-
них механізмів (насамперед Механізму багатосторонньої 
оцінки Міжамериканської комісії з боротьби зі зловжи-
ванням наркотичними засобами, Механізму подальшої 
діяльності щодо здійснення Міжамериканської конвенції 

проти корупції) держави-члени намагаються досягти про-
гресу в боротьбі з розповсюдженням наркотиків, корупці-
єю, насильством у сім’ї та іншими актуальними для регі-
ону проблемами.

Разом із тим, слід наголосити, що свій шлях ОАД до-
лає, маючи багаторічну історію розвитку. У ці часи були й 
значні досягнення у розвитку, й мали місце і кризові яви-
ща. І справді, ОАД роками не була спроможна прийняти 
ряд важливих рішень для розв’язання проблем запобіган-
ня регіональним конфліктам; інтервенціям США у вну-
трішні питання країн Латинської Америки; запобігання 
територіальним спорам, громадянським війнам тощо. По-
чинаючи з 6-ї Генеральної сесії ОАД у 1976 році, держави 
Латинської Америки і Карибського басейну намагались 
дійти згоди щодо більш чіткого закріплення права кожної 
держави вирішувати питання свого державного і політич-
ного устрою без усілякого втручання ззовні; суверенних 
прав держав на свої природні ресурси та інші. Проте це 
вже минулі сторінки діяльності.

Подолавши найбільш суттєві труднощі в рамках орга-
нізації, держави ОАД спрямували свою увагу і діяльність 
на вирішення питань не лише щодо розвитку співробітни-
цтва, але й утвердження демократії, прийняття відповід-
них документів, мирного врегулювання спорів.

Сьогодні ОАД бере участь у розв’язанні найактуаль-
ніших проблем. У 2012 році в рамках організації було 
прийнято ряд важливих документів щодо прав людини, 
прав жінок та дітей, прав осіб африканського походжен-
ня: Декларація про попередження і викорінення сексу-
альної експлуатації та контрабанди і торгівлі людьми, 
зокрема дітьми та підлітками; Декларація про визнання 
і заохочення прав осіб африканського походження в Аме-
риці; Декларація про заохочення дотримання прав жінки 
та гендерної рівності; Декларація про зміцнення Міжаме-
риканської комісії у справах щодо жінок; Декларація про 
механізм здійснення Конвенції про попередження, пока-
рання і викорінення насильства щодо жінок («Конвенція 
Белем-ду-Пара»).

У 2013 році ОАД продовжує активно розвивати питан-
ня захисту прав людини. 22 березня 2013 року у Вашинг-
тоні відбулася Спеціальна сесія Генеральної асамблеї, на 
якій було розглянуто результати роботи Міжамерикан-
ської комісії з прав людини з метою зміцнення Міжамери-
канської системи захисту прав людини.

На сесії було прийнято рішення щодо активізації зусиль 
в області заохочення прав людини, в тому числі шляхом 
надання допомоги національним системам; досягнення 
повного фінансування Міжамериканської системи захи-
сту прав людини в межах регулярного Фонду Організації 
американських держав без шкоди для фінансування інших 
мандатів Організації; прийняття керівних принципів Міжа-
мериканського суду з прав людини в 2011–2015 роках.

Сесія закликала держави-учасниці ОАД ратифікувати 
або приєднатися до усіх Міжамериканських документів із 
прав людини.

Актуальними й перспективними напрямками співро-
бітництва держав-учасниць у рамках ОАД визначено на-
ступне:

– захист прав жінок: забезпечення гендерної рівності, 
економічних, соціальних і культурних прав;

– доступ до правосуддя;
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– освіта та охорона здоров’я;
– питання щодо смертної кари в Міжамериканській 

системі прав людини;
– доступ до інформації про репродуктивне здоров’я;
– співпраця з Міжнародним кримінальним судом (Уго-

да про співпрацю була підписана 26 квітня 2012 року).
Підсумовуючи результати діяльності ОАД за 65 років, 

варто їх ретроспективно оцінити.
Серед вагомих у сфері прав людини назвемо такі:
– прийняття Міжамериканської конвенції про попере-

дження, покарання і викорінення насильства щодо жінок;
– створення Міжамериканської комісії зі становища 

жінок (1928 рік);
– прийняття Американської конвенції з прав людини 

(1969 рік);
– заснування Міжамериканського суду з прав людини 

(1978 рік);
– підписання Міжамериканської конвенції про міжна-

родне повернення дітей (1989 рік); 
– підписання Міжамериканської конвенції про заборо-

ну міжнародної торгівлі неповнолітніми (1994 рік).
У сфері розвитку демократії назвемо наступні резуль-

тати:
– прийняття Міжамериканської Демократичної Хартії;
– встановлення процедур, пов’язаних із реагуван-

ням держав на недемократичне захоплення уряду в кра-
їнах-членах;

– врегулювання Відділом з підтримки демократії кон-
фліктних ситуацій у державах-членах.

У сфері боротьби зі злочинністю і міжнародної безпе-
ки наведемо такі вагомі результати:

– прийняття Міжамериканської конвенції про екстра-
дицію (1981 рік);

– створення Міжамериканської Комісії з Контролю за 
зловживанням наркотиками (1986 рік);

– прийняття Міжамериканської конвенції проти не-
законного виробництва й обігу вогнепальної зброї, боє-
припасів, вибухових та інших пов’язаних із цим речовин 
(1997 рік);

– прийняття Міжамериканської Угоди з боротьби із те-
роризмом (2002 рік);

– діяльність у рамках Міжамериканської комісії з бо-
ротьби зі зловживанням наркотичними засобами;

– діяльність ОАД в рамках Програми Кібернетичної 
безпеки в Північній і Південній Америці.

У соціально-економічній сфері серед важливих резуль-
татів наступні:

– створення Міжамериканської ради з комплексного 
розвитку (1996 рік);

– направлення місій спостерігачів у країни-члени для 
контролю за реалізацією мирних домовленостей і прове-
денням виборів.

Висновки. Таким чином, розглянувши результати ді-
яльності Організації Американських Держав за останні 65 

років, можна зазначити, що пошук правових рішень саме 
в рамках регіональної організації забезпечив досягнення 
державами-учасницями спільних цілей, зокрема щодо 
встановлення миру і безпеки, справедливого порядку, 
сприяння взаємній солідарності, укріплення співробіт-
ництва й захисту суверенітету держав-учасниць, захисту 
прав людини, захисту прав жінок та дітей, відстоювання 
прав корінних народів, вирішення територіальних супере-
чок, підтримки регіональних цілей у соціальних програ-
мах, зміцнення прав осіб з обмеженими можливостями, 
запобігання обігу наркотичних речовин та зброї, боротьби 
із кіберзлочинністю.

Проаналізувавши особливості Організації Американ-
ських Держав, наголосимо, що не можна недооцінювати 
роль діяльності її структурних підрозділів. У свою чергу, 
про становлення і розвиток регіональної правової систе-
ми свідчать ефективні механізми, створені на основі норм 
міжамериканських документів.

Сьогодні перспективними напрямками діяльності є по-
дальший розвиток й удосконалення міжамериканської пра-
вової бази, яка визначає вектори діяльності Організації.
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тельности Организации Американских Государств. 
Автор исследует ключевые вопросы развития органи-
зации и рассматривает ее достижения в сфере междуна-
родно-правового регулирования.

Ключевые слова: Организация Американских 
Государств, международная организация, право между-
народных организаций, международное право.

Romaniuk K. Organization of American States: 65 
years of activity

Summary. The article is devoted to the results of the 
work of the Organization of American States. The author 
explores the key issues of the evolution of the organization 
and examines its achievements in the field of international 
legal regulation.

Key words: Organization of American States, 
international organizations, law of international 
organizations, international law.



ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Берназ-Лукавецька О. М.
ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИПАДКІВ ОБМІНУ ЖИТЛА (ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ) 4
Гладка В. В.
СТРУКТУРА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ 
ПРО ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВВОДИТЬ В ОМАНУ 8
Гуменна І. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ СПОЖИВЧОГО БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ 13
Жила О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГРЕСНОЇ ВИМОГИ ГАРАНТА ДО ПРИНЦИПАЛА 17
Жирун А. В.
ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ УМОВ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД 20
Заболотний І. І.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ 23
Зеров К. О.
ВЕБ-САЙТ ЯК НЕПОІМЕНОВАНИЙ ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 27
Клименко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ 30
Кондик О. Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ АБО НЕОБХІДНОСТІ: 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ ПРИВАТНИХ ВЛАСНИКІВ ТА ПРАВОВОЛОДІЛЬЦІВ 34
Короєд С. О.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ВЕКТОР У ВИЗНАЧЕННІ ГОЛОВНОГО 
ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 38
Кущ Л. І.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 41
Олюха В. Г.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНИМ БУДІВНИЦТВОМ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД 45
Плавайко М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ) 49
Поєдинок В. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНИХ СЕЗ В УКРАЇНІ 52
Софронкова Н. О.
ПРАВО НА ЗАХИСТ БОРЖНИКА В ІПОТЕЧНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 56

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Фінчук О. А.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ПОРУШЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 60
Чопко Х. І.
ТАКСИ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ДОВКІЛЛЮ ШКОДИ 64
Шульга Т. М.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 67



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Березовська Н. Л.
ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У МЕХАНІЗМІ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ 71
Ігнатов О. М.
АКЦЕНТУАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ 75
Климкін В. М.
ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 79
Кравець Л. К.
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 84
Молчанов Б. А., Робак В. А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА ПО ПРОБЛЕМАМ ВМЕНЯЕМОСТИ 87
Мудрак Р. М.
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 90
Ясь А. О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ГРОМАДЯНАМ 
ЗДІЙСНЕННЮ ВИБОРЧОГО ПРАВА АБО ПРАВА БРАТИ УЧАСТЬ У РЕФЕРЕНДУМІ В УКРАЇНІ 
ТА ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ-УЧАСНИЦЯХ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА БІЛОРУСІЇ 94

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабенко І. Ю.
РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
НА ЕТАПІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 99
Балицький Т. М.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕЇ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 103
Котова В. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, 
ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ 105
Липівська О. А.
ПРОТЕСТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВУ 108
Неледва Н. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 111
Рибалка О. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАТУСУ ЦИВІЛЬНОГО ВІДПОВІДАЧА 
ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 115
Скригонюк М. І.
ТАКТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОЇ ОСОБИ, ОСНОВОЮ ЯКИХ Є ЗНАННЯ 
ЗІ СФЕРИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 118
Шевчук В. М.
СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗРОБКУ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 124
Шевчук М. І.
ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА СУДУ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС 
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 129



МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Болгов О. Є.
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙ ООН З ПІДТРИМКИ МИРУ 136
Волощенко-Віслобокова О. М.
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
(НА ПРИКЛАДІ ВСЕСВІТНЬОЇ РАДИ ЦЕРКОВ, РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ТА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКОВ) 139
Громовенко К. В.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ЧАСТНЫЕ 
ВОЕННЫЕ И ОХРАННЫЕ КОМПАНИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 143
Заворотченко Т. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС 147
Кацин М. Е.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ОБЩИЙ РЫНОК ЕС 151
Нігреєва О. О.
ПРАВОТВОРЧІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 156
Ржевська В. С.
ВНЕСОК БОЖОГО МИРУ ТА БОЖОГО ПЕРЕМИР’Я У РОЗВИТОК КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ 160
Романюк К. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ: 65 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 164



НАУКОВИЙ ВІСНИК
МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Cерія: ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

Науковий збірник

Виходить двічі на рік
№ 6-3 том 2 2013

Серію засновано у 2010 р.

Коректор                                Скрипченко О.О.
Комп’ютерна верстка            Кузнєцова Н.С.

Підписано до друку 14.11.2013 р. Формат 60х84/8. Обл.-вид. арк. 22,61, ум.-друк. арк. 19,76. 
Папір офсетний. Друк на ризографі. Наклад 300 примірників. Замовлення № 1411-13.

Надруковано: Видавничий дім «Гельветика»
(Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4392 від 20.08.2012 р.) 

Україна, м. Херсон, 73034, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105. Тел. (0552) 39-95-80
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua


