
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВИЙ ВІСНИК
МІЖНАРОДНОГО

ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія:
ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 9-2 том 2

Одеса
2014



Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 463 від 25.04.2013 р.

Серію засновано у 2010 р.

Засновник – Міжнародний гуманітарний університет

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet
Вченою радою Міжнародного гуманітарного університету

протокол № 1 від 25.09.2014 р.
Видавнича рада:
С. В. Ківалов, акад. АПН і НАПрН України, д-р юрид. наук, проф. – голова ради; А. Ф. Крижановський, 

член-кореспондент НАПрН України, д-р юрид. наук, проф. – заступник голови ради; М. П. Коваленко, 
д-р фіз.-мат. наук, проф.; С. А. Андронаті, акад. НАН України; В. Д. Берназ, член-кореспондент НАПрН 
України, д-р юрид. наук, проф.; О. М. Головченко, д-р екон. наук, проф.; Д. А. Зайцев, д-р техн. наук, проф.;  
В. М. Запорожан, д-р мед. наук, проф., акад. АМН України; М. З. Згуровський, акад. НАН України, д-р тех. 
наук, проф.; В. А. Кухаренко, д-р філол. наук, проф.; І. В. Ступак, д-р філол. наук, доц.; Г. П. Пекліна, д-р мед. 
наук, проф.; О. В. Токарєв, Засл. діяч мистецтв України.

Головний редактор серії – д-р юрид. наук, проф., Заслужений юрист України, професор кафедри  
міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету Т. С. Ківалова

Заступник головного редактора серії – канд. юрид. наук, доц., перший проректор Міжнародного 
гуманітарного університету А. А. Березовський

Редакційна колегія серії «Юриспруденція»:
А. Ф. Крижановський, член-кореспондент НАПрН України, д-р юрид. наук, проф., Заслужений діяч науки  

і техніки України; О. К. Вишняков, д-р юрид. наук, проф.; В. В. Дудченко, д-р юрид. наук, проф., Заслужений юрист 
України; А. В. Дулов, д-р юрид. наук, проф., Заслужений юрист Республіки Білорусь (Білорусь); В. К. Дуюнов,  
д-р юрид. наук, проф. (Росія); В. М. Дрьомін, член-кореспондент НАПрН України, д-р юрид. наук, проф.;  
В. Д. Берназ, член-кореспондент НАПрН України, д-р юрид. наук, проф.; Т. С. Кізлова, д-р юрид.  
наук, доц., Заслужений юрист України; С. І. Клім, канд. юрид. наук; Н. А. Лопашенко, 
д-р юрид. наук, проф. (Російська Федерація); Н. А. Орловська, д-р юрид. наук, доц.;  
В. В. Печерський, канд. юрид. наук, доц. (Білорусь); В. О. Туляков, член-кореспондент 
НАПрН України, д-р юрид. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки; О. І. Харитонова,  
член-кореспондент НАПрН України, д-р юрид. наук, проф.; Г. І. Чанишева, член-кореспондент НАПрН 
України, д-р юрид. наук, проф.; Mark Weston Janis William F., Starr Professor of Law (США).

Повне або часткове передрукування матеріалів, виданих у збірнику
«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету»,

допускається лише з письмового дозволу редакції.

При передрукуванні матеріалів посилання на
«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» обов’язкове.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16818-5490Р від 10.06.2010

Адреса редакції:
Міжнародний гуманітарний університет

вул. Фонтанська дорога 33, каб. 402, м. Одеса, 65009, Україна,
Телефон: +38 099 269 70 67, www.vestnik-pravo.mgu.od.ua

© Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Юриспруденція», 2014

© Міжнародний гуманітарний університет, 2014



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.



ТРУДОВЕ ПРАВО; 
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ У МИРНИЙ ЧАС

Анотація. Стаття присвячена виявленню нововве-
день щодо пенсійного забезпечення працівників ОВС, що 
пов’язані із веденням бойових дій на сході України в мир-
ний час.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, працівник 
ОВС, бойові дії, нововведення, годувальник, члени сімей. 

Постановка проблеми. Держава гарантує гідне пенсійне за-
безпечення всім особам, які мають право на пенсію шляхом вста-
новлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначено-
го законом. Працівники органів внутрішніх справ (далі – ОВС) 
не є виключенням з цього правила, вони також мають право на 
гідне пенсійне забезпечення. В існуючих трагічних обставинах, 
які склалися в Україні, служба в ОВС виявилася однією із най-
небезпечніших, оскільки працівники саме цього формування 
в першу чергу від самого початку жорстких протистоянь були 
призвані захищати мир та порядок в країні. Чимала кількість за-
гиблих у мирний час працівників ОВС, точна чисельність яких 
не викладена в офіційних даних, звісно, стала моральним ударом 
для всього населення країни. У таких умовах актуальним постає 
питання того, яким чином реагує держава на необхідність під-
тримки працівників ОВС, чи здійснює вона певні додаткові захо-
ди їхнього захисту. Найпершим питанням сьогодення, очевидно, 
стає пенсійне забезпечення, оскільки частину працівників вже 
не повернеш, а в них залишились сім’ї, у багатьох випадках із 
дітьми, а інша частина – у мирний час стала інвалідами. Отже, за 
мету в цьому дослідженні поставлено виявити які суттєві зміни 
внесено до чинного законодавства щодо пенсійного забезпечен-
ня працівників ОВС, зважаючи на існуючі ризиковані обставини 
сучасності. Для досягнення поставленої мети передбачається 
здійснити огляд засад пенсійного забезпечення вказаної катего-
рії працівників та навести конкретні здійсненні зміни до законо-
давства, визначити їх ефективність. 

У юридичній літературі пенсійне забезпечення працівників 
ОВС розглядають у двох значеннях, зокрема як: 1) сукупність 
організаційних, правових, фінансових та інших заходів, спря-
мованих на встановлення осіб, які мають право на пенсійне 
забезпечення, обчислення, призначення, виплату, а в окремих 
випадках і перерахунок пенсій, оформлення відповідних до-
кументів з метою реалізації пенсіонерами права отримання 
обов’язкової грошової виплати із спеціально створених для 
цього фондів [1, с. 13]; 2) як грошові виплати, які безпосеред-
ньо залежать від попередньої службово-трудової діяльності 
працівників органів внутрішніх справ, а в деяких випадках і 
від інших обставин (настання страхового ризику, суми попе-
реднього внеску тощо), що виплачуються із спеціально ство-
рених фондів, як державних так і недержавних за умов і у по-
рядку передбачених нормативно-правовими актами [2, с. 208]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Правовою ос-
новою пенсійного забезпечення працівників ОВС є ціла низка 

нормативно-правових актів, як загального, так і спеціального 
характеру. До нормативних актів загального характеру відно-
сяться: Конституція України, закони України «Про пенсійне 
забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», поста-
нови Кабінету Міністрів України, укази та розпорядження Пре-
зидента України, зокрема: «Про основні напрями реформуван-
ня пенсійного забезпечення в Україні» від 13 квітня 1998 року  
№ 291/98, «Про заходи щодо впровадження персоніфікованого 
обліку відомостей у системі обов’язкового державного пенсій-
ного страхування» від 4 травня 1998 року № 401, «Про Поло-
ження про Пенсійний фонд України» від 1 березня 2001 року 
№ 121/2001 та інші.

До нормативно-правових актів спеціального характеру 
відносяться: Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», поста-
нови та розпорядження Кабінету Міністрів України «Про поря-
док обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій 
і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщи-
кам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та 
військової служби за контрактом, особам начальницького і ря-
дового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» 
від 17 липня 1992 року № 393, «Про порядок обчислення пен-
сії військовослужбовцям із числа особового складу МВС, які 
брали участь у гасінні пожежі та охороні Чорнобильської АЕС  
26 квітня 1986 року» від 9 червня 1997 року № 301, та ряд ін-
ших нормативно-правових актів. 

Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення праців-
ників органів внутрішніх справ та членів їх сімей безпосеред-
ньо встановлюються Законом України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-XII [3]. Відповідно до 
пункту «б» ч. 1 ст. 1-2 Закону України «Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» право на пенсійне забезпечення на його умовах мають 
звільнені зі служби особи начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ України, особи начальницького скла-
ду податкової міліції, особи начальницького і рядового складу 
Державної кримінально-виконавчої служби України, особи на-
чальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільно-
го захисту. 

Працівники органів внутрішніх справ при наявності вста-
новленої Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» вислуги 
на службі в органах внутрішніх справ мають право на довічну 
пенсію за вислугу років. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб» від 9 квітня 1992 року [3] за бажанням працівни-
кам ОВС, які мають право на пенсію за Законом України «Про 
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пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб», та членам їх сімей може призначатися пен-
сія на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При 
цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового 
забезпечення, що отримували зазначені особи, які мають право 
на пенсію, перед звільненням зі служби.

Працівники органів внутрішніх справ, які стали інвалідами 
за умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб», набувають право на пенсію за інвалідністю. Члени сімей 
працівників органів внутрішніх справ, які загинули чи помер-
ли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати 
годувальника. Сім’ї померлих пенсіонерів з числа працівників 
органів внутрішніх справ мають право на пенсію в разі втра-
ти годувальника на загальних підставах із членами сімей осіб 
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. 
Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх 
справ та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні 
державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб» для працівників органів внутрішніх справ передбачено 
наступні види пенсій: за вислугу років, пенсії по інвалідності, 
пенсії в разі втрати годувальника. Згідно з Законом України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» працівники органів 
внутрішніх справ можуть отримувати і додаткову пенсію із не-
державного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного 
контракту [4].

Тобто, пенсії працівників ОВС можна класифікувати за 
двома критеріями: 1) за підставами отримання: а) основні  
(за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника; 
б) додаткові (виплачуються із недержавного пенсійного фон-
ду відповідно до умов пенсійного контракту). 2) за суб’єктами 
отримання: а) працівники ОВС (за вислугу років, по інвалід-
ності); б) члени їх сімей (пенсія в разі втрати годувальника); 
в) як працівники ОВС, так і члени їх сімей на засадах спадку-
вання згідно з цивільним законодавством України. У нашому 
дослідженні, з урахуванням тематики, нас цікавлять пенсії за 
інвалідністю та в разі втрати годувальника

Пенсія з інвалідності – щомісячні грошові виплати з Пен-
сійного фонду, що призначаються в разі встановлення медич-
ним органом однієї з трьох груп інвалідності у разі повної або 
часткової втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва, 
професійного чи загального захворювання, з інших причин. 

Пенсії по інвалідності особам начальницького і рядового 
складу ОВС України призначаються в разі, якщо інвалідність 
настала в період проходження ними служби або не пізніше 
трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність 
настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служ-
би, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, 
каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової 
служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо 
полонення чи захоплення заручником не було добровільним і 
особа, яка має право на пенсію за Законом України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб», перебуваючи в полоні або заручником, не 
вчинила злочину проти миру і людства.

Аналізуючи чинне законодавство, можна стверджувати, що 
в цілому порядок, умови призначення та виплати пенсії по інва-
лідності працівникам ОВС на цей час не змінені. 

Пенсії в разі втрати годувальника – вид трудової держав-
ної пенсії, що призначається непрацездатним членам сім’ї по-

мерлого годувальника, які були на його утриманні [5, c. 209]. 
Головна особливість цього виду пенсії полягає у тому, що 
пенсійне забезпечення членів сім’ї в багатьох випадках має за-
лежний характер від права на пенсію іншої особи, яка є году-
вальником. Смерть позбавляє сім’ю померлого доходів від його 
професійної діяльності. 

Законом України «Про внесення зміни до ст. 36 Закону 
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших осіб», прийнятим 20 травня  
2014 року, означену статтю викладено в такій редакції: «ч. 1. 
пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких роз-
мірах: а) членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених 
з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію 
за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, 
контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, лік-
відації наслідків Чорнобильської катастрофи або при виконан-
ні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), 
або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на 
фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних ор-
ганізаціях і групах, визнаних такими законодавством України, 
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у 
бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебува-
ли на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьо-
му дітям та іншим особам, зазначеним в абзаці другому ст. 30 
цього Закону, незалежно від того, чи перебували вони на утри-
манні загиблого (померлого) годувальника), – 70 процентів гро-
шового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) 
годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо 
на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебува-
ли двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі  
90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) заги-
блого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними 
рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного 
непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалеж-
но від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії чле-
нам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу 
яких входять діти, які втратили обох батьків».

Як бачимо, по-перше, розширено суб’єктний склад осіб, 
що мають право на пенсію в разі втрати годувальника шляхом 
додавання «які є непрацездатними та перебували на утриманні 
загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим 
особам, зазначеним в абзаці другому ст. 30 цього Закону, неза-
лежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого (по-
мерлого) годувальника)». Очевидно, що це продиктовано необ-
хідністю компенсувати сім’ям грошове утримання, якого вони 
позбулися із загибеллю годувальника. По-друге, змінено розмір 
пенсійних виплат. Якщо в редакції цієї статті, що діє на даний 
час, тобто 2002 року, розмір пенсії дорівнює 40 процентів заро-
бітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, то 
вказаним Законом 2014 року такий розмір відтепер дорівнює  
70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) за-
гиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного 
члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) году-
вальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія при-
значається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення 
(заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що 
розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 
40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Слід позитивно відмітити і той факт, що законодавець пе-
редбачив новим Законом встановити, що особи, яким раніше 
було призначено пенсію в разі втрати годувальника відповідно 
до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільне-
них з військової служби, та деяких інших осіб», мають право 
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на перерахунок пенсії з урахуванням положень цього Закону. 
Якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір 
пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія випла-
чується в раніше встановленому розмірі.

Проблемними питаннями, які виникають щодо реалізації 
вказаних нововведень, слід назвати такі. По-перше, цей закон 
на разі лише набирає чинності і повноцінно почне діяти лише з 
1 січня 2015 року, тобто зараз сім’ї загиблих працівників ОВС й 
надалі керуються діючою нині редакцією 2002 року цитованої 
статті, тобто 40% заробітку годувальника на кожного непрацез-
датного члена сім’ї. Звісно, щоб запровадити вказані зміни на 
практиці безпосередньо в цьому році досить складно, оскільки 
в Державний бюджет вже декілька разів було внесено зміни, а 
таке суттєве підвищення пенсійних виплат не передбачалося на 
поточний рік. По-друге, викликає сумнів у можливості держа-
ви забезпечити виконання такої норми у зв’язку із тими фінан-
совими втратами, що вже понесла держава внаслідок ведення 
бойових дій в Луганській та Донецькій областях, тих подій, що 
відбувалися протягом весни 2014 року, та проведенням виборів 
Президента України. Тому є потреба в розробці дієвого меха-
нізму вдосконалення як пенсійного забезпечення працівників 
ОВС та загиблих військовослужбовців, що брали участь у бо-
йових діях у мирний час, так і взагалі економічного розвитку 
країни після зазначених подій. 

Висновок. Отже, підсумовуючи, слід вказати, що законода-
вець намагається гарантувати особам, які захищають правопо-
рядок та мир в країні, гідне життя їхніх сімей у разі їх загибелі. 
Проте недоліками здійсненних кроків слід назвати розрив у 
часі щодо впровадження цих гарантій та сумнівність їхнього 
повноцінного виконання, у зв’язку із складною економічною 
ситуацією в країні в результаті значних фінансових витрат, 
пов’язаних із бойовими діями.
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Иншин Н. И. Пенсионное обеспечение работников 
ОВД в условиях боевых действий в мирное время

Аннотация. Статья посвящена выявлению нововведе-
ний относительно пенсионного обеспечения работников 
ОВД, связанных с ведением боевых действий на востоке 
Украины в мирное время 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, работник 
ОВД, боевые действия, нововведения, кормилец, члены семей.

Inshyn M. Pensions police officers during the military 
operations in peacetime

Summary. The article is devoted to finding innovations 
for pensions of policemen, which are related to the conduct of 
hostilities in eastern Ukraine in peacetime. 
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breadwinner, family members.



7

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 9-2 том 2

УДК 340.121.5

Андрійчук О. В.,
магістр

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
Анотація. У статті розглянуто проблеми правового регу-

лювання державного нагляду та громадського контролю за 
додержанням законодавства про працю в Польщі, Німеччині, 
Франції, Італії. Виявлено основні риси реформування нагля-
ду і контролю за додержанням трудового законодавства в цих 
країнах. Запропоновано шляхи вирішення проблем в здійс-
ненні нагляду і контролю за додержанням законодавства про 
працю в Україні з огляду на досвід інших країн.

Ключові слова: нагляд та контроль за додержанням 
трудового законодавства, громадський контроль, інспекція 
праці, міжнародний досвід.

Постановка проблеми. Державна інспекція України з пи-
тань праці входить до системи органів виконавчої влади і за-
безпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість 
населення, законодавства про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працез-
датності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням та похованням, на випа-
док безробіття в частині призначення нарахування та виплати 
допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших 
видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і 
гарантій застрахованих осіб [1]. На цей орган покладається ос-
новний обов’язок щодо нагляду та контролю за додержанням 
законодавства про працю, але сучасний стан трудових право-
відносин в Україні показує неефективність його діяльності та 
загальну соціальну напругу в суспільстві. Гостра необхідність 
постала в реформуванні державних органів.

Стан дослідження. Учені неодноразово наголошували на 
необхідності застосування досвіду інших економічно розви-
нених країн. Серед науковців, які досліджували зарубіжний 
досвід правового регулювання нагляду та контролю за додер-
жанням трудового законодавства можна назвати таких, як:  
К.В. Небоженко, І.П. Лаврінчук, Є.В. Краснов, Г.О. Біла,  
К.Д. Нестеренко.

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду регулювання 
нагляду, контролю та визначення найбільш оптимальних шля-
хів застосування в Україні із використанням досвіду розвине-
них країн та країн ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для України 
необхідним є розгляд та вивчення міжнародного досвіду як 
нормативної та правової діяльності, так й фактичного впрова-
дження права на безпечні умови праці розвинених країн з ви-
соким показником ефективності соціального захисту та його 
системи [2, с. 414]. 

Правове середовище в європейський країнах формувалось 
і функціонує в тісному зв’язку міжнародно-правового (між-
державного) та внутрішньодержавного правопорядку і серед 
основних елементів цього правозахисного механізму слід за-
значити такі найбільш дієві засоби захисту індивідуальних 

трудових прав, як: система судочинства, нагляд та контроль 
(інспекції праці), участь неурядових утворень (профспілок), а 
також поширеного в європейських країнах інституту омбуд-
смена. При зверненні поглядів на європейську правову систему 
необхідно брати до уваги визначальну роль базових положень 
щодо запровадження стабільних інституцій, які гарантують 
демократію, верховенство права, захист прав людини і повагу 
до меншин та їх захист, оскільки вони є обов’язковою умовою 
вступу до Європейського Союзу, закріпленою у «Копенгаген-
ських критеріях», прийнятих Європейською Радою у 1993 році 
в межах рішення про розповсюдження законодавства ЄС на на-
ціональні законодавчі системи [3, с. 114].

Україна перебуває на стадії становлення сучасних стандар-
тів державного управління, адже Державна інспекція України з 
питань праці набула негласного статусу бюрократичного орга-
ну, громадський контроль перебуває ще в гіршому стані, оскіль-
ки профспілкові організації та уповноважені представники тру-
дових колективів у більшості випадків діють на підприємствах 
лише формально. Багато країн стикалися з проблемами регу-
лювання нагляду і контролю за додержанням законодавства у 
сфері праці, але задля їх вирішення проведені реформи органів 
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю 
та взагалі переформатовано ці відносини. При цьому як показує 
практика та сучасний розвиток розвинених держав, ці реформи 
виявилися ефективними та дієвими. За загальною тенденцією 
в економічно та суспільно розвинених країнах найбільша роль 
приділяється громадському контролю, функціонуванню інших 
органів та трудових судів. 

Так, Німеччина (далі – ФРН) для зменшення державного 
впливу на регулювання трудових правовідносин створила такі 
організації як виробничі ради на підприємствах та профспілки. 
У ФРН діє система спеціалізованих трудових судів із широкою 
юрисдикцією. Саме німецький трудовий процес є орієнтиром 
реформування трудового процесу в низці європейських країн. 
Характерною особливістю регулювання соціально-трудових 
відносин у ФРН, яка відрізняє її від інших західноєвропей-
ських країн, є розподіл функцій між радами підприємства та 
профспілками. Завданням профспілок є проведення тарифних 
переговорів і здійснення політики щодо підвищення стандартів 
життя. У процесі переговорів укладаються рамкові тарифні до-
говори щодо заробітної плати, посадових окладів і винагород 
за працю, Угоди щодо захисту працівників при раціоналізації 
виробництва, Угоди щодо розв’язання конфліктів мирними 
засобами тощо. Завданням виробничих рад є захист інтересів 
трудових колективів на переговорах із роботодавцями [4]. 

При цьому, слід зауважити, про роль трудових судів, які 
розглядають виключно трудові спори. Для України запози-
чення такого досвіду буде корисним задля зменшення ролі ін-
спекції праці, адже працівники матимуть змогу в більшій мірі 
звертатися до суду за захистом своїх прав, контроль за додер-
жанням законодавства про працю здійснюватимуть працюючі. 
Зрозуміло, це призведе до додаткових витрат держави на утри-
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мання таких судів та їх забезпечення. У такому разі доцільним 
вбачається скоротити чисельність інспекцій праці і витрати на 
їх утримання, встановити систему підвищеної відповідально-
сті роботодавця та збільшення штрафних санкцій, але низьку 
вартість подання позову для працівника.

Діяльність профспілок широко розповсюджена в багатьох 
країнах світу. Право на створення профспілок у тій чи іншій 
формі закріпили в конституціях усі держави СНД. За повною 
обсягу закріплення та відповідності міжнародним стандартам 
необхідно виділити Україну, Азербайджан та Російську Федера-
цію. Конституції Вірменії, Казахстану, Киргизстану і Таджикис-
тану, не встановили навіть мінімальні обмеження їх діяльності з 
метою «державної безпеки та громадського порядку». Особливо 
широке коло профспілкових прав проголошує Конституція Пор-
тугалії, згідно з якою профспілки, зокрема, вправі брати участь у 
підготовці законів про працю, висловлювати свою точку зору із 
законопроектів, що розробляються [5, с. 350].

У Польщі на підприємствах з кількістю працюючих понад 
100 та більше осіб утворюються комісії чи служби безпеки і 
гігієни праці, до складу яких входять представники роботодав-
ця та найманих працівників. Представники цих комісій мають 
право здійснювати громадський контроль за додержанням за-
конодавства про працю безпосередньо на цих підприємствах. 
На підприємствах з меншою чисельністю працюючих громад-
ський контроль за додержанням умов праці здійснюють проф-
спілки або громадські інспектори праці, які обираються най-
маними працівниками за пропозицією профспілок [6, с. 136].

Для здійснення громадського контролю у Франції зако-
нодавство передбачає на підприємствах з кількістю більш  
250 працівників створення соціальної служби з проблем праці. 
Персонал служби призначається за згодою між адміністрацією 
і комітетом підприємства, а при відсутності домовленості –  
інспектором праці. Мета служби – надання допомоги працівни-
кам у рішенні психологічних проблем, особливо жінкам, моло-
ді, інвалідам, літнім трудящим. Ці служби повинні координу-
вати і спрямовувати дії адміністрації і комітету підприємства 
на вирішення соціальних питань; сприяти створенню на під-
приємстві сприятливого психологічного клімату, задоволеності 
всіх працівників працею, запобіганню стресів, виробничого 
дискомфорту, «виробничої туги» [7, с. 220].

Тож з огляду на вищенаведене, можна зробити висновок 
про те, що європейські економічно розвинені держави розвива-
ють інститут громадського контролю за додержанням законо-
давства про працю, створюючи ефективні механізми, при яких 
мінімізується вплив державних органів. Запозичення такого 
досвіду для України є невід’ємною складовою на шляху до єв-
ропеїзації. 

Суспільний прогрес неможливий без належного держав-
ного регулювання. Практика реалізації своїх функцій органів 
нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю 
інших країн показує, що держава може сприяти також розвитку 
трудових відносин і забезпечувати додержання трудових прав 
працюючих. Але форми і методи державного нагляду і контро-
лю в Україні дещо різняться від зарубіжних та не відповідають 
сучасності. 

Розглядаючи практику функціонування державних органів 
нагляду і контролю за трудовим законодавством інших кра-
їн, учені наголошують на досвіді Польщі як найбільш сприят-
ливого для України. Вагомі висновки в цьому напряму робить  
Г.О. Біла, яка досліджувала діяльність інспекцій праці за кордо-
ном. Як зазначає автор, однією з найбільш ефективних Інспекцій 
праці є та, що працює у Польщі. У цій країні використовуються 
всі доступні форми спілкування, включаючи Інтернет (у 2004 році  

відзначено понад один мільйон відвідувань інтернет-сайту Го-
ловного Інспекторату Праці). У всіх організаційних одиницях 
інспекції праці запроваджена система безкоштовних юридичних 
консультацій (у тому числі в електронній формі й по телефону). 
У своїй роботі державна інспекція праці Республіки Польща тіс-
но співпрацює з органами громадського контролю за додержан-
ням законодавства про працю. Роботу Державної інспекції праці 
Польщі забезпечують понад 100 одиниць легкового автомобіль-
ного транспорту, кожен інспектор, який безпосередньо здійснює 
перевірку, забезпечений ноутбуком, має можливості отримувати 
на час проведення перевірки цифрові фотоапарати, фотокамери, 
диктофони тощо. В України за Держпрацею та її територіальни-
ми органами не закріплено жодного автомобіля, взагалі відсутні 
фотоапарати, відеокамери, диктофони [6]. У 2007 році Сеймом 
Польщі прийнятий Закон «Про Державну інспекцію праці», 
який передбачає не тільки функції, задачі, повноваження, інспек-
ції праці, а й соціальні гарантії, норми преміювання, «призи» для 
інспекторів тощо [8, с. 427]. 

В Іспанії з 2004 року розроблено стратегічний план поліп-
шення роботи Інспекції праці та соціального забезпечення Іс-
панії. Реорганізація інформаційних систем привела до значних 
змін у робочих процесах Інспекції та в координації її взаємодії 
як з іншими сферами державного управління, так і з населенням. 
У 2004 році в Італії було запроваджено реформу послуг інспек-
ції праці, метою якої було поліпшення координації дій і обміну 
інформацією між різними агентствами, пов’язаними з наданням 
таких послуг, та вихід за межі традиційного підходу, який базу-
вався на покараннях, і надання також консультативних послуг. У 
Швеції, починаючи з 2007 року, ресторани і перукарні зобов’я-
зані вести щоденний реєстр працівників, у якому необхідно 
вказувати рід заняття, прізвища і дати народження працівників 
та їхні робочі години. Законодавство дозволяє Національному 
податковому агентству проводити неоголошені перевірки на 
робочих місцях, щоб виявляти чи працедавці належним чином 
реєструють своїх працівників. Органи інспекції праці у Словач-
чині можуть у випадках порушень накладати штраф, а також за-
бороняти підприємствам-порушникам брати участь у державних 
закупівлях. Унаслідок порівняно невеликої кількості інспекторів 
праці до участі в заходах перевірок залучаються працівники від-
ділень Міністерства праці та податкових управлінь Словаччини, 
а також працівників поліції [9]. Тож бачимо, що внаслідок ре-
форм та новітніх підходів до вирішення існуючих проблем, що 
проводилися останніми роками в інших державах, забезпечено 
функціонування ефективних інспекцій праці. 

Особлива увага за кордоном приділяється забезпеченню 
безпечних і здорових умов праці, охорони праці, що є частиною 
трудового права. Так, у Німеччині система безпеки та гігієни 
праці має подвійну систему нагляду: з боку влади – земельні 
органи охорони праці, управління промислового нагляду, дер-
жавні управління охорони праці та техніки безпеки, Комісія з 
охорони праці при Міністерстві внутрішніх справ ФРН; і з боку 
представників страхувальників від нещасних випадків – про-
фесійні товариства і страхові каси. Контрольні органи владних 
структур здійснюють оперативні перевірки за спрямуваннями 
чи галузями, наприклад, для перевірки наявності спеціальних 
дозволів [10]. На думку К.В.Небоженко, попри схожі загальні 
тенденції розвитку галузі трудового права в Україні і Німеччи-
ні, нам не вистачає соціальної основи, притаманної соціальній 
державі. Останніми роками у ФРН формується новий вигляд 
охорони праці, який відрізняється від традиційного. Тому в ба-
гатьох компаніях охорона праці розглядається не як вимога су-
спільства про збереження здоров’я громадянина, а як основна 
мета підприємства на рівні з комерційним успіхом [2, с. 408].
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Контроль за забезпеченням безпечних та здорових умов пра-
ці у Франції здійснює інспекція праці, функціональні обов’язки 
інспекції праці об’єднані в одну інспекційну систему в держав-
ному департаменті, що входить до складу Міністерства праці, 
або міжгалузеву інспекцію праці, діяльність якої координується 
Міністерством праці. За таких умов спостерігається тенденція 
до запровадження сильних, належним чином організованих, 
узгоджених, сталих ефективних та результативних послуг, що 
надаються інспекціями праці. Цей орган не має права безпосе-
редньо притягати до відповідальності винного підприємця, а 
повинен звертатися в судові органи. Також інспектори праці не 
можуть самі при надзвичайних обставинах тимчасово закривати 
підприємства або видавати обов’язкові накази. У цьому випадку 
інспектори повинні звертатися до суду, що розглядає таке звер-
тання в прискореному порядку [2, с. 405].

Висновки. Аналізуючи зарубіжний досвід правового ре-
гулювання нагляду та контролю за додержанням трудового за-
конодавства, можна зробити висновок, що в Україні механізм 
нагляду і контролю вже застарілий та не відповідає сучасності, 
тому перш за все необхідно провести трудову реформу. Осо-
бливу увагу слід приділити проблемі нагляду та контролю за 
додержанням трудового законодавства. Так, на нашу думку, у 
сфері громадського контролю вбачається доцільним застосува-
ти досвід Німеччини та Франції, у яких важлива роль належить 
профспілкам та виборним органам трудового колективу. Щодо 
державного нагляду і контролю, корисним вважаємо досвід 
Польщі та Італії, у яких інспекції праці діють на сучасному рів-
ні, забезпечено ефективну координацію та співпрацю з недер-
жавними органами, підприємствами і організаціями.
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Андрийчук О. В. Зарубежный опыт правового регу-
лирования надзора и контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы 
правового регулирования государственного надзора и об-
щественного контроля за соблюдением законодательства о 
труде в Польше, Германии, Франции, Италии. Выявлены 
основные черты реформирования надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства в этих странах. 
Предложены пути решения проблем в осуществлении над-
зора и контроля за соблюдением законодательства о труде 
в Украине, учитывая опыт других стран. 

Ключевые слова: надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства, общественный контроль, ин-
спекция труда, международный опыт.

Andreychuk О. Foreign experience of legal regulation 
of supervision and control over the observance of labor 
legislation

Summary. In this paper the problems of legal regulation 
of public oversight and public control over observance of 
labor legislation in Poland, Germany, France and Italy. The 
basic features of the reform of supervision and control over 
the observance of labor laws in those countries. The ways 
of solving problems of supervision and control over the 
observance of labor legislation in Ukraine in view of the 
experience of other countries. 

Key words: supervision and control over the observance of 
labor legislation, social control, labor inspection, international 
experience.
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ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ АДВОКАТІВ: 
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Анотація. Статтю присвячено дослідженню питання 
про достатність та ефективність видів дисциплінарних 
стягнень, що передбачені чинним законодавством України, 
для попередження та профілактики вчинення адвокатами 
дисциплінарних проступків. За результатами здійсненого 
дослідження та вивчення зарубіжного досвіду встановле-
но, що вони є недостатньо ефективними, а в деяких випад-
ках навіть без дієвими. Сформульовано пропозиції щодо 
внесення змін до вітчизняного законодавства.

Ключові слова: адвокат, дисциплінарні проступки, дис-
циплінарна відповідальність, дисциплінарні стягнення.

Постановка проблеми. В Україні як демократичній, пра-
вовій державі важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту 
та охорони прав і свобод людини і громадянина відведено пра-
ву особи на правову допомогу, закріпленому ст. 59 Конституції 
України. Для забезпечення реалізації права особи на правову 
допомогу в Україні діє адвокатура [1]. 

Важливим інструментом законодавства про адвокатуру та 
адвокатську діяльність, який має забезпечити надання правової 
допомоги на належному професійному рівні, є інститут дис-
циплінарної відповідальності адвоката, який регламентовано 
розділом VI Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» (далі – Закон) [2]. Адже вчинення адвокатом дис-
циплінарного проступку підриває авторитет адвокатури як пра-
возахисного інституту та унеможливлює виконання нею основ-
ного завдання – забезпечення права на захист, представництва 
та надання інших видів правової допомоги. Тому до адвокатів, 
які порушують положення законодавства, що регулює пра-
вові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення  
адвокатської діяльності в Україні, присягу адвоката України чи 
правила адвокатської етики, повинні застосовуватись заходи 
дисциплінарного впливу.

Стан дослідження. У науковій літературі питання дис-
циплінарної відповідальності адвокатів досліджували:  
Т.В. Варфоломеєва, Є.В Васьковський, М.М. Михеєнко,  
О.Д. Святоцький, Д.П. Фіолевський, С.Я. Фурса, В.К. Шкару-
па, О.Г. Яновська та інші. Водночас недостатньо дослідженим 
залишається питання стосовно видів дисциплінарних стягнень, 
що можуть бути накладені на адвокатів. 

Метою статті є дослідження питання про достатність та 
ефективність видів дисциплінарних стягнень, що передбачені 
чинним законодавством України, для попередження та профі-
лактики вчинення адвокатами дисциплінарних проступків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підставою 
для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності 
є вчинення ним дисциплінарного проступку, а саме: порушен-
ня вимог несумісності, присяги адвоката України чи правил 
адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці або 
вчинення дій, що призвели до її розголошення, а також невико-
нання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, 
невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, 
порушення інших обов’язків адвоката, передбачених Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону за вчинення дисциплінар-
ного проступку до адвоката може бути застосовано одне з та-
ких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення 
права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного 
місяця до одного року; 3) позбавлення права на заняття адво-
катською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реє-
стру адвокатів України – для адвокатів України, виключення з 
Єдиного реєстру адвокатів України – для адвокатів іноземних 
держав [2].

Яким же чином кваліфікаційно-дисциплінарним комі-
сіям адвокатури обирати для адвоката вид стягнення? Саме 
для вирішення цього питання Міністерством юстиції України  
28 лютого 2013 р. було надано роз’яснення, у якому визначено, 
що за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може 
бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

1) попередження (на жаль, у роз’ясненні не уточнюються, 
за вчинення якого саме дисциплінарного проступку застосову-
ється цей вид дисциплінарного стягнення);

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на 
строк від одного місяця до одного року застосовується у разі:

– повторного протягом року вчинення дисциплінарного 
проступку,

– порушення адвокатом вимог щодо несумісності,
– систематичного або грубого одноразового порушення 

правил адвокатської етики;
3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття 

адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю з наступним виклю-
ченням з Єдиного реєстру адвокатів України (для адвокатів 
іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів 
України) може бути застосовано у разі:

– порушення присяги адвоката,
– розголошення адвокатом відомостей, що становлять  

адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в 
інтересах третіх осіб,

– заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язани-
ми із здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди  
клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що 
набрало законної сили,

– систематичного або грубого одноразового порушення 
правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури 
України [3].

Але чи достатньо ефективними для виховання і попере-
дження їх повторно вчинення адвокатами є закріплені законо-
давством України види дисциплінарних стягнень? Для з’ясу-
вання цього питання охарактеризуємо кожне з них.

Першим і найбільш лояльним до адвоката є попередження. 
Д.П. Фіолевський характеризуючи попередження як дисциплі-
нарне стягнення, зауважує, що це не є стягненням за ганебний 
вчинок, незворотний недогляд, а є і помилкою, і необачністю, 
і поправною недбалістю. Науковець звертає увагу, що застосу-
вання такого виду дисциплінарного стягнення є приводом для 
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адвоката серйозно замислитися над тим, що сталося, проаналі-
зувати свій вчинок, раз і назавжди відмовитися від легковажно-
сті, від переоцінки власних можливостей, навчитися жорсткій і 
вибагливій самодисциплінованості [4].

Хоча науковці і звертають увагу на негативні наслідки засто-
сування такого виду дисциплінарного стягнення як зупинення 
права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного 
місяця до одного року (відсторонення адвокатів на певний пе-
ріод від напрацьованої практики, що тягне за собою відмову від 
уже укладених угод і втрату набутого іміджу та зв’язків) [4], але 
це несуттєво впливає на фінансове положення адвокатів, право 
на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено. Це поясню-
ється тим, що більшість адвокатів не мають вузької спеціаліза-
ції, тому надають правову допомогу не лише у кримінальному 
провадженні, а й адміністративному, господарському, цивільно-
му тощо. А як відомо, процесуальні кодекси, крім Криміналь-
ного процесуального кодексу України (далі – КПК України)  
(5, ч. 1 ст. 45), що регулюють зазначені види судочинства, пе-
редбачають участь у справі представника, яким не обов’язко-
во має бути адвокат. Тому адвокат, стосовно якого прийнято 
рішення про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді 
зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний 
період, фактично позбавляється права лише на участь у кри-
мінальному судочинстві, а для участі в інших, навіть із накла-
денням такого виду дисциплінарного стягнення, перешкод не 
виникає. Так, наприклад, ч. 1 ст. 40 Цивільного процесуального 
кодексу України (далі – ЦПК України) закріплює, що представ-
ником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла 
вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і 
належно посвідчені повноваження на здійснення представни-
цтва в суді [6]. Стаття 41 ЦПК України [6] та ст. 57 Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі – КАС України) 
[7] передбачають перелік осіб, які не можуть бути представни-
ками в цивільному та адміністративному провадженнях, але, на 
жаль, серед них ми не знаходимо осіб, щодо яких застосовано 
дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на занят-
тя адвокатською діяльністю або позбавлення права на заняття 
адвокатською або ж виключення з Єдиного реєстру адвокатів 
України – для адвокатів іноземних держав. У ст. 28 Господар-
ського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) 
взагалі не передбачено обмежень щодо представників сторін і 
третіх осіб [8].

Найбільш вдало така ситуація вирішена в КПК України, ч. 2 
ст. 45 якого передбачено, що захисником не може бути адвокат, 
відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів 
України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів Украї-
ни містяться відомості про зупинення або припинення права на 
зайняття адвокатською діяльністю [5].

Таким чином, адвокат, стосовно якого прийнято рішення 
про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинен-
ня права на заняття адвокатською діяльністю, зможе безболіс-
но для себе вирішити проблемні питання, що спричинені при-
йняттям такого рішення. 

Принагідно зазначимо, що деякі адвокати знаходять вихід 
навіть із цієї ситуації і продовжують займатись адвокатською 
діяльністю. Так, наприклад, під час засідання Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – ВКДКА)  
з’ясувалось, що, незважаючи на те, що КДКА м. Києва 18 черв-
ня 2013 р. прийняла рішення, яким зупинила право адвоката 
Г. на здійснення адвокатської діяльності строком на 6 місяців, 
адвокат Г. змінивши прізвище, продовжував користуватися 
адвокатським посвідченням, виданим раніше: вести справи в 
суді, складати відповідні процесуальні документи тощо. Під 

час розгляду справи адвокат підтвердив, що змінив прізвище 
та отримав новий паспорт. Водночас, оскільки свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською діяльністю не змінював, про-
довжував здійснювати представництво інтересів клієнтів у су-
дових органах за старим прізвищем [9].

В Італійській Республіці така ситуація була б неможливою, 
оскільки здійснювати юридичну діяльність і надавати юридич-
ні консультації в Італії можуть лише ті адвокати, які є члена-
ми гільдії практикуючих адвокатів, про що і було зазначено в 
рішенні Касаційного суду № 646/2014. У разі порушення цієї 
вимоги до юриста може бути застосоване покарання у вигляді 
позбавлення волі. 

Обрання такого суворого покарання італійськими ординар-
ними судами щодо нелегальних професіоналів є невипадковим, 
оскільки, на думку італійських адвокатів, лише таким чином 
можна убезпечити цю професію від зазіхань шахраїв [10].

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне внести зміни до 
Закону, якими закріпити: «Адвокат, стосовно якого прийнято 
рішення про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді 
зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, на пе-
ріод, зазначений у відповідному рішенні, позбавляється права 
на заняття адвокатською діяльністю, права надавати правову 
допомогу та виступати у якості представника або ж захисника 
особи». На наш погляд, така особа не може виступати і в якості 
представника за законом.

Щодо третього виду дисциплінарного стягнення, то відпо-
відно до п. 4 ч. 1 ст. 32 Закону у разі накладення на адвоката 
дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на 
заняття адвокатською діяльністю адвокатська діяльність при-
пиняється, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяль-
ністю анулюється, а адвокат підлягає виключенню з Єдиного 
реєстру адвокатів України. Якщо ж це був адвокаті іноземної 
держави, який здійснював адвокатську діяльність на терито-
рії України, то його виключають з Єдиного реєстру адвокатів 
України. 

Водночас, як зазначалось раніше, така особа може надава-
ти правову допомогу в якості представника. Відмінність цього 
дисциплінарного стягнення від попереднього полягає в тому, 
що в цьому випадку не в рішенні кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури, а в Законі чітко визначено строк, після 
закінчення якого особа може повторно претендувати на набуття 
статусу адвоката. Так, ч. 6 ст. 32 Закону закріплено, що особа, 
стосовно якої прийнято рішення про припинення права на за-
няття адвокатською діяльністю з цієї підстави може звернутися 
до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою 
про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не раніше 
ніж через два роки з дня прийняття рішення про припинення 
права на заняття адвокатською діяльністю [2]. 

Таким чином, вітчизняне законодавство ніби закріпило і 
види дисциплінарних стягнень, і підстави для їх застосування 
(перелік дисциплінарних проступків) та порядок притягнення 
до дисциплінарної відповідальності, але насправді адвокати не 
дуже потерпають від накладення цих стягнень. Саме тому не-
обхідним є доопрацювання системи дисциплінарних стягнень 
шляхом доповнення її новими, більш дієвими та ефективними 
видами стягнень. Останні мають бути гуманними та відпові-
дати вчиненому проступку. Хоча історії розвитку інституту 
адвокатури на території України відомі випадки, коли до ад-
вокатів застосовувались надзвичайно суворі види покарань. 
Так, наприклад, Третім Литовським статутом (1588 р.) було 
передбачено смертну кару як відповідальність адвоката (тоді 
прокуратора) за неявку без поважних причин до судового за-
сідання, проектом кодексу українського права «Права, за яки-
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ми судиться малоросійський народ» (1743 р.) передбачалося 
таке покарання як тюремне ув’язнення [11, с. 18–20]. Хоча 
іноді достатньо результативним був товариський суд. Випро-
бувавши на собі ефективність цього суду, відомий адвокат М.П. 
Карабчевський дійшов висновку, що це найважча форма суду  
[12, с. 37].

Для того, щоб визначитися з видами стягнень, якими по-
трібно доповнити чинне законодавство, доцільним є вивчення 
зарубіжного досвіду правового регулювання цього питання. 

Законодавством Республіки Австрія передбачено, що адво-
кат несе дисциплінарну відповідальність перед адвокатською 
палатою за діяння, що ганьблять репутацію адвокатури. 

За австрійським законодавством до адвоката можуть бути 
застосовані такі санкції: а) письмова догана; б) штраф на суму 
до 45 000 євро; в) заборона на адвокатську практику на строк 
до одного року; г) виключення з адвокатури. Якщо адвокат був 
виключений з адвокатури, палата, членом якої він був, інфор-
мує про це Верховний, Адміністративний і Конституційний 
суди Республіки. 

Можливим є і застосування до адвоката тимчасових санк-
цій: а) здійснення нагляду за його діяльністю; б) заборона на 
ведення діяльності у визначених судах та інших органах влади; 
в) тимчасова заборона на адвокатську практику; г) заборона на 
навчання адвокатів-стажистів [13, с. 29].

У Королівстві Іспанія кожна місцева колегія адвокатів має 
свою дисциплінарну комісію, яка може застосувати до адво-
катів такі види відповідальності: винести догану, призначити 
штраф, тимчасово усунути адвоката від виконання професій-
них обов’язків або повністю позбавити адвокатського статусу 
[14, с. 34].

Якщо у Фінляндській Республіці буде встановлено, що 
адвокат порушив положення секції 5 Закону Фінляндії «Про 
адвокатуру» (1958 р.), то Дисциплінарна комісія буде зобов’я-
зана накласти на нього одне з дисциплінарних стягнень: а) від-
сторонення від посади; б) грошовий штраф; в) попередження;  
г) догана [15]. 

Застосування перелічених видів дисциплінарних стягнень 
залежить від різних обставин. Так, якщо адвокат діє недобро-
совісно чи інакше свідомо порушує інтереси інших осіб під час 
своєї професійної діяльності, його повинні позбавити звання 
адвоката. Якщо є пом’якшувальні обставини, санкція може 
бути у вигляді грошового штрафу або попередження. Якщо ад-
вокат діє з порушенням правил належної професійної поведін-
ки, до нього можуть застосувати такі санкції, як попередження 
або догана. У разі, якщо порушення мають систематичний ха-
рактер або ж існують обставини, що обтяжують відповідаль-
ність, адвоката можуть позбавити його звання або йому буде 
оголошено грошовий штраф, аналогічно вирішується ситуація, 
коли адвокат завдає значної шкоди репутації Асоціації адвока-
тів Фінляндії в цілому. 

Сума грошового штрафу, виплачуваного адвокатом, повин-
на бути не менше 500 євро і не більше 15 000 євро. Встановлен-
ня суми штрафу здійснюється на підставі комплексного аналізу 
обставин вчинення порушення адвокатом, його професійного 
досвіду та фінансового становища. Дисциплінарна комісія пра-
вомочна винести рішення про те, що відсторонення від посади 
адвоката набуває чинності, незважаючи на будь-які апеляції. 
Якщо відомості про адвоката, позбавленого свого статусу, роз-
міщено в Реєстрі ЄС, то відповідний запис підлягає вилученню 
і з національного Реєстру адвокатів [16, с. 23].

Висновки. Отже, дослідивши достатність та ефективність 
видів дисциплінарних стягнень, що передбачені чинним за-
конодавством України, для попередження та профілактики 

вчинення адвокатами дисциплінарних проступків, можна кон-
статувати, що вони є недостатньо ефективними, а в деяких ви-
падках навіть бездієвими. 

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне розширити перелік 
видів дисциплінарних стягнень та доповнити їх: 1) заборо-
ною на навчання стажистів, адже таке обмеження передбачене  
п. 7.3 Положення про організацію та порядок проходження ста-
жування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адво-
катів України від 16 лютого 2013 р. № 81 [17]; 2) грошовим 
штрафом.

Водночас з метою удосконалення правового регулювання 
дисциплінарної відповідальності адвоката пропонуємо внести 
зміни до ч. 1 ст. 35 Закону, яка передбачає види дисциплінарних 
стягнень, що можуть бути застосовані до адвоката за вчинення 
дисциплінарного проступку, доповнивши цю частину, такими 
пунктами: «1) заборона на навчання стажистів протягом трьох 
років після накладення дисциплінарного стягнення; 2) грошо-
вий штраф на суму від 1 000 грн. до 10 000 грн.» 

Крім того, доповнити ст. 35 Закону ч. 2 такого змісту:  
«Адвокат, стосовно якого прийнято рішення про накладення 
дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на за-
няття адвокатською діяльністю, на період, зазначений у відпо-
відному рішенні, позбавляється права на заняття адвокатською 
діяльністю, права надавати правову допомогу та виступати у 
якості представника або ж захисника особи». У зв’язку з цим  
ч. 2 ст. 35 Закону вважати ч. 3. 

Необхідно також доповнити ГПК України статтею 28¹, ст. 
41 ЦПК України та ст. 57 КАС України – частинами третіми 
такого змісту: «Не може бути представником адвокат, стосовно 
якого прийнято рішення про накладення дисциплінарного стяг-
нення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською ді-
яльністю, на період, зазначений у відповідному рішенні, та осо-
ба, яка позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю». 
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Задоя И. И. Виды дисциплинарных взысканий  
адвокатов: проблемы законодательного регулирования

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса 
о достаточности и эффективности видов дисциплинарных 
взысканий, предусмотренных действующим законода-
тельством Украины, для предупреждения и профилакти-
ки совершения адвокатами дисциплинарных проступков.  
В результате проведенного исследования и изучения зару-
бежного опыта установлено, что они недостаточно эффек-

тивны, а в некоторых случаях – вообще не эффективны, 
сформулированы предложения по внесению изменений в 
отечественное законодательство.

Ключевые слова: адвокат, дисциплинарные  
проступки, дисциплинарная ответственность, дисципли-
нарные взыскания.

Zadoya I. The types of the disciplinary penalties of the 
advocates: problems of the legislative adjusting

Summary. The article is sanctified to research of the 
question adequacy and efficiency of the types of the disciplinary 
penalties that is envisaged by the current legislation of Ukraine, 
for prevent the commission and prophylaxis of the feasance of 
the breaches of the discipline of the advocates. As a result of 
the research and study of foreign experience established that 
they aren’t effective, and in some cases even ineffectiveness 
and suggestions are set forth in relation to making alteration to 
the national legislation.

Key words: advocate, breaches of discipline, disciplinary 
responsibility, disciplinary penalties.
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ 
ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація. У статті досліджено загальні підстави при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності працівників. 
Наведено визначення понять трудової дисципліни, дис-
циплінарного проступку. Проаналізовано норми чинного 
законодавства про працю та проекту Трудового кодексу 
України, що регулюють порядок притягнення до дисци-
плінарної відповідальності працівників. Наведено склад 
дисциплінарного проступку.

Ключові слова: трудова дисципліна, дисциплінарний 
проступок, догана, звільнення, суб’єкт, об’єкт, суб’єктив-
на сторона, об’єктивна сторона, дисциплінарна відпові- 
дальність.

Постановка проблеми. Державна політика спрямована на 
забезпечення основних завдань – додержання прав громадян 
та розвиток суспільства. Але рідко увага звертається саме на 
господарюючих суб’єктів та роботодавця як суб’єкта, що по-
требує захисту держави та додаткової підтримки. Саме тому 
одним із ефективних способів захисту роботодавців від не-
сумлінних та нечесних працівників і є трудова дисципліна, а 
також внутрішній трудовий розпорядок та правовий механізм 
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 
за порушення трудової дисципліни. 

Стан дослідження. Інститут дисциплінарної відповідаль-
ності є предметом досліджень багатьох вчених. Вивчення пра-
вових підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності 
здійснювали наступні науковці: А.А. Абрамова, Б.С. Беззуб, 
Н.Б. Болотіна, В.В. Жернаков, Г.С. Іванова, О.М. Міхатуліна, 
П.Д. Пилипенко, Л.А. Сироватська, В.М. Смирнов, Г.І. Чани-
шева та інші. Проте зважаючи на сучасне реформування зако-
нодавства про працю, питання правових підстав притягнення 
працівників до дисциплінарної відповідальності потребують 
додаткового аналізу, у тому числі й критичного.

Метою статті є визначення поняття дисциплінарної відпо-
відальності, виявлення та дослідження правових підстав при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності, з’ясування ос-
новних проблем у сучасному правовому регулюванні порядку 
притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Законодавство 
про працю України не містить прямого визначення поняття тру-
дової дисципліни, однак, як видно зі змісту норм Кодексу законів 
про працю України (далі – КЗпП), воно ототожнюється з обов’яз-
ками працівника. Так, працівники зобов’язані працювати чесно 
і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження влас-
ника або уповноваженого ним органу, додержуватись трудової і 
технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону 
праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено 
трудовий договір (ст. 139) [1]. Щодо наукового трактування, то 
Б.С. Беззуб вважає, що трудова дисципліна є не лише обов’язком 
працівника, а й виступає певним порядком взаємодії між сторо-
нами щодо неухильного виконання учасниками трудових функ-
цій у процесі праці, заснована на загальновизнаних принципах 
моралі та санкціонована правовими нормами [2, с. 244]. Проект 
трудового кодексу взагалі на перше місце ставить внутрішній 

трудовий розпорядок, майже замінюючи трудову дисципліну. 
Натомість саме порушення працівником трудової дисципліни 
(а не внутрішнього трудового розпорядку) є підставою для при-
тягнення його до дисциплінарної відповідальності [3]. Чинний 
КЗпП України також містить таку вказівку. Тому доцільно було б 
привести норми проекту Трудового кодексу України (далі – ТК) у 
відповідність та взаємозалежність одна від одної, для запобіган-
ня неоднозначного застосування його норм.

Як бачимо, відповідальність за порушення трудової дис-
ципліни передбачена, але чіткого законодавчо визначеного по-
няття немає, як в чинному КЗпП України, так і в проекті ТК 
України. Аналізуючи наукову літературу, а також чинне зако-
нодавство можна навести наступне визначення поняття тру-
дової дисципліни: це дотримання працівником чинних норма-
тивно-правових актів, які передбачають обов’язки працівника, 
актів роботодавця та трудового договору, що забезпечується 
передбаченими в законодавстві заходами, що ґрунтуються на 
заохоченні та примусі. 

Трудова дисципліна забезпечується на підприємствах, уста-
новах, організаціях усіх форм власності за допомогою двох ос-
новних методів – заохочення за досягнення та притягнення до 
відповідальності за неналежне виконання обов’язків. 

Так, Н.Б. Болотіна та Г.І. Чанишева стверджують, що під 
методами забезпечення трудової дисципліни розуміються пе-
редбачені законодавством способи її забезпечення, тобто вико-
нання сторонами трудового договору своїх обов’язків. Тради-
ційно вважалося, що існують два методи забезпечення трудової 
дисципліни: заохочення і примус. Однак в умовах ринкових 
відносин особливого значення набувають економічні та органі-
заційні методи забезпечення дисципліни праці [4, с. 182]. 

У свою чергу, Б.С. Беззуб до методів забезпечення трудової 
дисципліни відносить: переконання, виховання, примус, заохо-
чення [2, с. 245]. 

Із зазначених методів забезпечення трудової дисципліни 
примус зачіпає та обмежує права працівника, тож розглянемо 
основні засади притягнення до дисциплінарної відповідально-
сті як методу забезпечення трудової дисципліни. 

КЗпП України передбачає наступні дисциплінарні стягнен-
ня: догана і звільнення (ст. 147) [1]. Це загальні види дисциплі-
нарних стягнень. Спеціальні дисциплінарні стягнення перед-
бачені в окремих сферах, а саме: для державних службовців, 
для працівників органів внутрішніх справ, прокуратури тощо. 
При цьому проект ТК України доповнює цей список таким 
видом дисциплінарного стягнення як зауваження (ст. 400) [3], 
що, на нашу думку, розширить повноваження роботодавця та 
права працівника, адже зауваження є меншою мірою відпові-
дальності ніж догана. Але проект Трудового кодексу України не 
містить чітких підстав щодо застосування догани чи зауважен-
ня, що є недоліком цього документа. Таке питання необхідно 
буде вирішувати роботодавцю на власний розсуд. Вважаємо за 
доцільне доповнити проект ТК України нормами, які містили б 
підстави застосування зауваження та догани, зважаючи на на-
слідки скоєного дисциплінарного проступку.
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Загальні підстави притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності передбачені нормами КЗпП України. Це питан-
ня було предметом дослідження представників як сучасного, 
так і радянського періодів. По-перше, для накладення адміні-
стративного стягнення необхідно вчинення працівником по-
рушення трудової дисципліни – дисциплінарного проступку. 
Трудове законодавство не містить визначення дисциплінар-
ного проступку. В.М. Смирнов вказував, що дисциплінарний 
проступок – це винне, протиправне здійснення повноважень чи 
невиконання трудових обов’язків особою, яка перебуває в тру-
дових правовідносинах із конкретним підприємством [5, с. 54].  
Л.О. Сироватська зазначає, що дисциплінарний проступок ма-
тиме місце тільки тоді, коли правопорушення пов’язано з не-
виконанням трудових обов’язків, але за своїм характером воно 
не становить суспільної небезпеки і допускає застосування до 
особи дисциплінарних санкцій чи заходів громадського впливу 
[6, с 43]. На думку Г.С. Іванової, дисциплінарний проступок – 
це протиправне винне невиконання або неналежне виконання 
трудових обов’язків, визначених трудовим законодавством, ко-
лективним i трудовим договорами, або перевищення повнова-
жень працівником, який перебуває в трудових правовідносинах 
з конкретним роботодавцем, за вчинення якого трудове зако-
нодавство передбачає застосування дисциплінарного стягнення 
[7, с. 35]. Є.О. Монастирський розглядав дисциплінарний про-
ступок як безпідставне, навмисне невиконання або неналежне 
виконання трудових обов’язків особами, які перебувають у тру-
дових відносинах з конкретним підприємством [8, с. 12].

Для визначення дисциплінарного проступку необхідно ви-
значити його склад – суб’єкт, об’єкт, суб’єктивну та об’єктивну 
сторони. 

Щодо суб’єкту дисциплінарного проступку, то це є ви-
ключно особа, з якою укладено трудовий договір – працівник.  
Г.С. Іванова вказує, що трудова дієздатність за загальним пра-
вилом настає з 16 років, а в певних випадках – з 15, учнів – з 
14 років. Усі неповнолітні особи мають рівні права й обов’яз-
ки в трудових правовідносинах із повнолітніми. Тим самим до 
дисциплінарної відповідальності працівник може притягатися 
з моменту, коли він за віком досяг трудової дієздатності й уклав 
трудовий договір з роботодавцем. У трудовому праві відпові-
дальність має винятково особистий характер, її за неповноліт-
ню особу не можуть нести батьки чи опікуни [7, с. 33]. Таким 
чином, суб’єкт дисциплінарного проступку – це фізична особа, 
що перебуває у трудових правовідносинах та вчинила пору-
шення трудової дисципліни під час виконання своїх трудових 
обов’язків, передбачених законодавством, правилами внутріш-
нього трудового розпорядку та трудовим договором.

Питання щодо об’єкту дисциплінарного проступку неодно-
значно вирішується науковцями. Узагальнено можна виділити 
два підходи до його розуміння. Зокрема, одні науковці наголо-
шують, що об’єктом трудового правопорушення слід вважати 
трудову дисципліну. Інші науковці об’єктом трудового правопо-
рушення вважають трудові та пов’язані з ними інші правовід-
носини, які зазвичай охороняються правилами внутрішнього 
трудового розпорядку [7, с. 33]. Погоджуємося, що об’єктом тру-
дового правопорушення є суспільні відносини, що становлять 
зміст трудової дисципліни як елемента трудових правовідносин 
[9, с. 151]. Л.Ю. Прогонюк, досліджуючи об’єкт дисциплінар-
ного проступку, зазначає, що в теорії права найбільш розпов-
сюдженою є думка, що загальним об’єктом правопорушення є 
суспільні відносини. Родовим об’єктом дисциплінарних про-
ступків працівників є трудова дисципліна на підприємстві, тоб-
то встановлений порядок, правовий режим трудової діяльності  
[10, с. 62]. Безпосереднім об’єктом порушення трудової дисци-

пліни можуть бути окремі елементи внутрішнього трудового 
розпорядку, які стосуються порядку оформлення трудового до-
говору, виконання трудових обов’язків, врахування міри праці 
та споживання оцінки трудової діяльності працівника, загальних 
правил поведінки, що забезпечують нормальну обстановку ко-
лективної праці, охорону майна підприємства тощо [11, с. 65]. 

Щодо суб’єктивної сторони, то законодавством не передба-
чено обов’язкової вини працівника у вчиненні дисциплінарно-
го проступку, але, як зазначає Л.Ю. Прогонюк, судова практика 
України є послідовною у визнанні вини як обов’язкової умови 
дисциплінарної відповідальності. Для дисциплінарної відпо-
відальності характерніша така форма вини, як необережність 
(легковажність і самовпевненість). Залежно від випадку може 
мати місце і непрямий умисел (порушення норм техніки без-
пеки працівником) [10, с. 64]. Суб’єктивна сторона дисциплі-
нарного проступку є спірною точкою зору сучасних учених; на 
практиці також часто виникають суперечки, що є предметом су-
дових розглядів. На відміну від чинного КЗпП України, в про-
екті ТК України міститься вказівка на притягнення до дисци-
плінарної відповідальності працівника лише за наявності вини 
останнього. Одним із нових положень проекту ТК України є те, 
що працівник вважається невинним, якщо під час виконання 
трудових обов’язків цей працівник виявив такий рівень дбай-
ливості, який вимагався від нього відповідно до трудового за-
конодавства, колективного і трудового договорів, а також, якщо 
він діяв за наявності обставин необхідної оборони або крайньої 
необхідності (ст. 399) [3].

Об’єктивною стороною будь-якого правопорушення вважа-
ється поведінка суб’єкта, тобто протиправне діяння, що вира-
жається у формі дії чи бездіяльності. Посягаючи на ті чи інші 
охоронювані правом суспільні відносини, особа порушує від-
повідні приписи, тобто допускає поведінку, заборонену зако-
ном [12, с. 382]. В.В. Жернаков наголошує, що об’єктивна сто-
рона дисциплінарного проступку складається з протиправної 
поведінки суб’єкта, шкідливих наслідків та причинного зв’язку 
між ними. Протиправною є дія або бездіяльність працівника, 
який порушує вимоги законодавства про працю, локальних ак-
тів, наказів або розпоряджень роботодавця, що встановлюють 
трудові обов’язки працівника [13, с. 344].

Виходячи зі складу дисциплінарного проступку, можна 
здійснити визначення цього поняття. Так, дисциплінарний про-
ступок – це винна поведінка (дія або бездіяльність) працівника, 
що спричинила порушення трудової дисципліни.

Однією з найголовніших правових підстав притягнення до 
дисциплінарної відповідальності працівника є наявність усіх 
складових дисциплінарного проступку: суб’єкта – фізичної 
особи, що перебуває у трудових правовідносинах та вчинила 
порушення трудової дисципліни; об’єкта – трудової дисциплі-
ни; суб’єктивної сторони – наявності вини працівника; об’єк-
тивної сторони – поведінки суб’єкта, що виражається в діях або 
бездіяльності.

За наявності наведених ознак дисциплінарного проступку, 
роботодавець, має право притягнути працівника до дисциплі-
нарної відповідальності, за умови дотримання порядку перед-
баченого ст. ст. 147-1, 148, 149 КЗпП України:

1. Право накладати дисциплінарні стягнення надано ви-
ключно органу, якому надано право прийняття на роботу  
(обрання, затвердження і призначення на посаду) цього праців-
ника або вищого за ієрархією органу. Начальники відділів та 
інших структурних підрозділів можуть тільки ініціювати при-
тягнення до відповідальності працівника.

2. Строк накладення дисциплінарного стягнення становить 
один місяць з дня виявлення проступку, але не більше шести 



16

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 9-2 том 2

місяців з дня його вчинення. При цьому, час звільнення праців-
ника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або 
перебування його у відпустці не враховується.

3. Наявність письмових пояснень працівника або акта, що 
підтверджує відмову від надання пояснень [1].

Так, Верховний Суд України, розглядаючи практику роз-
гляду судами трудових спорів щодо звільнення за порушення 
трудової дисципліни, зазначає, що судам необхідно з’ясувати, 
у чому конкретно проявилось порушення, що стало приводом 
до звільнення, чи могло воно бути підставою для розірвання 
трудового договору за пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40, п. 1 ст. 41 КЗпП, 
чи додержані власником або уповноваженим ним органом пе-
редбачені ст. ст. 147 (1), 148, 149 КЗпП правила і порядок за-
стосування дисциплінарних стягнень, зокрема,чи не закінчився 
встановлений для цього строк, чи застосовувалось вже за цей 
проступок дисциплінарне стягнення, чи враховувались при 
звільненні ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна 
ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня 
робота працівника (п. 22) [14]. Хоча вказівка Верховного Суду 
України стосується лише звільнення працівника за порушення 
трудової дисципліни, дані положення можна застосовувати і до 
накладення такого виду дисциплінарного стягнення як догана.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши вищенаведе-
не, можна підсумувати, що загальні підстави притягнення до 
дисциплінарної відповідальності – наявність дисциплінарно-
го проступку, дотримання умов що передбачені чинним зако-
нодавством. Виявлено, що чинний Кодекс законів про працю 
України є недосконалим та застарілим. Його норми не перед-
бачають усіх підстав притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності та складу дисциплінарного правопорушення. Проект 
Трудового кодексу України дещо уточнює порядок притягнення 
до відповідальності, але не в повному обсязі відображає увесь 
склад дисциплінарного правопорушення. 
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Курова А. А. Общие правовые основания привле-
чения к дисциплинарной ответственности работников

Аннотация. В статье исследованы общие основания 
привлечения к дисциплинарной ответственности работ-
ников. Приведены определения понятий трудовой дисци-
плины, дисциплинарного проступка. Проанализированы 
нормы действующего законодательства о труде и проекта 
Трудового кодекса Украины, регулирующие порядок при-
влечения к дисциплинарной ответственности работников. 
Приведен состав дисциплинарного проступка. 

Ключевые слова: трудовая дисциплина, дисципли-
нарный проступок, выговор, увольнение, субъект, объект, 
субъективная сторона, объективная сторона, дисципли-
нарная ответственность.

Kurova A. General legal grounds for disciplining 
employees

Summary. This article explores the common grounds 
for disciplining employees. Shows the definitions of labor 
discipline, disciplinary offense. Analysis of current legislation 
on labor and draft Labour Code of Ukraine governing the 
disciplining employees. Shows the composition of misconduct. 

Key words: labor discipline, misconduct, reprimand, 
dismissal, subject, object, subjective side, objective side, 
discipline.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ОСІБ, 
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОМУ 
ДЕРЖАВНОМУ ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННЮ

Анотація. У статті досліджуються колізії пенсійного 
законодавства в частині визначення осіб, які мають бути 
застраховані в обов’язковому порядку. Аналізується пра-
вова природа договорів про виконання робіт та надання 
послуг з метою визначення необхідності сплати пенсій-
ного страхового внеску за осіб, які працюють на підста-
ві договорів про надання послуг. Пропонуються зміни до 
чинного законодавства для однакового підходу до визна-
чення питань сплати єдиного внеску за період дії договору 
цивільно-правового характеру про надання послуг фізич-
ною особою.

Ключові слова: застрахована особа, договір цивільно- 
правового характеру, єдиний внесок, договір про надання 
послуг.

Постановка проблеми. Однією з конституційних гаран-
тій соціального захисту є право на забезпечення громадян у 
старості. Це право гарантується загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням за рахунок страхових вне-
сків громадян, підприємств, установ і організацій [1]. Коли 
особа є застрахованою за загальнообов’язковим державним 
пенсійним страхуванням, відповідно, за неї (чи нею) спла-
чується єдиний внесок, і при настанні певних юридичних 
фактів, особа матиме гарантоване Конституцією право на 
пенсійне забезпечення. На практиці проблемним є питан-
ня чіткого визначення кола осіб, які підлягають загально-
обов’язковому державному пенсійному страхуванню. Хоча 
на законодавчому рівні наведений вичерпний перелік катего-
рій застрахованих осіб, але недоліки законодавчого врегулю-
вання цього питання мають місце та повинні бути усунені.

Коло осіб, які є учасниками відносин із загальнообов’яз-
кового державного пенсійного страхування, досліджували 
вчені: В.М. Андріїв, В.В. Волинець, М.І. Іншин, О.І. Куль-
чицька, О.В. Москаленко, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян та 
інші. Проте питання визначення осіб, які підлягають загаль-
нообов’язковому державному пенсійному страхуванню по-
требують додаткового дослідження.

Мета дослідження полягає у визначенні належності 
осіб, які надають послуги за договорами цивільно-правового 
характеру до категорії осіб, які підлягають загальнообов’яз-
ковому державному пенсійному страхуванню.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно 
до ст. 11 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» (далі – Закон про пенсійне стра-
хування) загальнообов’язковому державному пенсійному 
страхуванню підлягають: 1) громадяни України; 2) іноземці 
(якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України); 
3) особи без громадянства, які працюють на підприємствах, 
в установах, організаціях, створених відповідно до зако-
нодавства України, незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, 
відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих під-
приємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізич-
них осіб-підприємців та інших осіб (включаючи юридичних 
та фізичних осіб-підприємців, які обрали особливий спосіб 
оподаткування (єдиний податок, фіксований сільськогоспо-
дарський податок) на умовах трудового договору (контрак-
ту) або працюють на інших умовах, передбачених законодав-
ством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, 
в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами 
цивільно-правового характеру [2].

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі –  
Закон про збір), зокрема ст. 7, визначено базу нарахування 
єдиного внеску. Так, єдиний внесок нараховується: 1) для 
платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого),  
2, 3, 6, 7 і 8 частини першої ст. 4 цього Закону, – на суму на-
рахованої заробітної плати за видами виплат, які включають 
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, 
що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату 
праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання 
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами 
[3].

Таким чином, є невідповідність норм ст. 11 Закону про 
пенсійне страхування та ст. 7 Закону про збір, оскільки не 
може сплачуватися в обов’язковому порядку єдиний внесок 
за особу, яка не підлягає загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню, як і не може бути визначена осо-
ба, яка підлягає обов’язковому страхуванню без визначення 
бази, з якої справляється єдиний внесок.

Тому має бути внесена зміна або до ст. 11 Закону про 
пенсійне страхування: зазначення в абз. 1 ч. 1 ст. 11 «…вико-
нання робіт (надання послуг)…», або у ст. 7 Закону про збір, 
вилучення із абз. 1 ч. 1 ст. 7 «…(надання послуг)…».

Для визначення того, які саме зміни доцільно вносити до 
законодавства, необхідно дослідити правову природу дого-
вору про надання послуг.

Цивільне законодавство розмежовує договори про вико-
нання робіт і надання послуг.

Договір про виконання робіт яскраво виражається в до-
говорі підряду, якому присвячена глава 61 Цивільного кодек-
су України (далі – ЦК) [4]. Так, відповідно до ст. 837 ЦК 
України за договором підряду одна сторона (підрядник) зо-
бов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завдан-
ням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується 
прийняти та оплатити виконану роботу.

Послуги, загальні положення про які регулюються гла-
вою 63 ЦК України, характеризуються ст. 901 – за договором 
про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язуєть-
ся за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, 



18

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 9-2 том 2

яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійс-
нення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплати-
ти виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено 
договором.

При наданні послуги особа вчиняє дію – надає послугу, 
при виконанні робіт особа теж вчиняє дію – виконує роботу, 
тобто працює не за трудовим договором.

Не виникає питань з надання фізичними особами послуг, 
які є ліцензованими, коли фізична особа є суб’єктом підпри-
ємницької діяльності, особою, що забезпечує себе роботою 
самостійно – дані особи є і застрахованими і страхувальни-
ками та мають сплачувати єдиний внесок. В інших випадках, 
коли фізична особа надає послугу юридичній чи фізичній 
особі на підставі договору про надання послуг, слід з’ясува-
ти, які саме договори про надання послуг були укладені та 
що буде для них базою справляння внеску.

Позиція Пенсійного фонду України щодо зобов’язань 
страхових компаній сплачувати внески на загальнообов’яз-
кове державне пенсійне страхування із сум винагород, які 
вони виплачують фізичним особам за надані ними послуги 
за угодами цивільно-правового характеру та страховим аген-
там за договорами доручення наступна.

Нарахування страхових внесків на суми винагород за 
надання послуг не суперечать нормам чинного законодав-
ства. У разі здійснення нарахувань на зазначені виплати 
суми винагород враховуються в системі персоніфікованого 
обліку відомостей про застрахованих осіб. Ненарахування 
страхових внесків на суми винагород за надання послуг за 
договорами цивільно-правового характеру не тягне за собою 
відповідальності [5].

Така позиція Пенсійного фонду України є дискусійною з 
огляду на наступне.

Пенсійне страхування є обов’язковим і чітко передбачені 
санкції за порушення порядку сплати єдиного внеску, тому 
мають бути два варіанти дій контролюючого органу при 
обов’язковому страхуванні (можливість укладення догово-
ру про добровільну участь в системі загальнообов’язково-
го державного пенсійного страхування в цьому випадку не 
розглядаємо): або платники зобов’язані сплачувати єдиний 
внесок, у разі порушення – застосування контролюючим ор-
ганом санкцій; або платники не повинні сплачувати єдиний 
внесок і вони його не сплачують – санкції не застосовуються.

Щодо сплати внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування страховою компанією із сум винагород, 
що виплачуються страховим агентам за договорами доручен-
ня, Пенсійний фонд України виходить з такого. Відносини, які 
виникають між страховим агентом (повіреним) та страховою 
компанією (довірителем), регулюються договором доручення 
(ст. 1000 глави 68 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.  
№ 435-IV) і не мають ознак правовідносин, що регулюються 
договором підряду або договором про надання послуг. Отже, 
довіритель (у вищезазначеному випадку – страхова компанія) 
не є страхувальником для зазначених осіб [5].

Спірною є позиція Пенсійного фонду України щодо не 
віднесення договору доручення до договорів про надання 
послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 1000 ЦК України за договором до-
ручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити 
від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні 
юридичні дії.

Таким чином, повірений надає послугу довірителю, яка 
полягає у виконанні повіреним певних юридичних дій від 
імені та за рахунок довірителя. Договору доручення прита-
манні ознаки правовідносин з надання послуг. Навіть вихо-
дячи із змісту ч. 2 ст. 1002 ЦК України вбачається належ-
ність договору доручення до договору про надання послуг: 
«Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати 
повіреному або порядок її виплати, вона виплачується піс-
ля виконання доручення відповідно до звичайних цін на 
такі послуги». 

Договори з надання послуг можуть умовно поділятися на 
договори з виконання робіт і договори з виконання послуг. 
Перші побудовані за моделлю договору підряду, а другі – за 
моделлю договору доручення [6].

Послуга у широкому розумінні – це будь-яка діяльність, 
спрямована на створення корисного ефекту, який може зна-
ходити своє втілення в об’єктах матеріального світу, а також 
бути необ’єктивізованим, полягати у здійсненні певної ді-
яльності. Послуга у вузькому розумінні полягає у здійсненні 
діяльності, у результаті якої створюється корисний ефект, 
що не знаходить свого об’єктивізованого втілення у матері-
альному світі. Матеріальна послуга отримала назву роботи. 
Водночас у процесі надання послуги може виникнути необ-
хідність виконання роботи, без якої неможливо створити ко-
рисний ефект у межах послуг. Дії виконавця послуги можуть 
мати змішаний характер: в одному випадку вони не мають 
матеріального втілення – надається послуга, а в іншому – 
виконується робота [6].

Договори про надання послуг поділяються на оплатні і 
безоплатні. Якщо особа уклала оплатний договір про надан-
ня послуг, надала послугу, отримала за неї винагороду, то до-
цільно таких осіб прирівняти до осіб, які виконують роботи 
за договорами цивільно-правового характеру. Тоді такі осо-
би будуть застраховані протягом дії договору про надання 
послуг, а розмір винагороди є величиною, з якої справляєть-
ся єдиний внесок. Якщо особа уклала договір про надання 
послуг (наприклад, договір доручення про розпорядження 
автомобілем, продаж будинку, тощо), у якому вказано про 
безоплатність наданої послуги, то особа не буде застрахо-
ваною за цим договором та не повинна сплачувати єдиний 
внесок.

Висновки. Таким чином, необхідно внести наступну змі-
ну до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», доповнивши абз. 1 ч. 1 ст. 11 Закону 
після слів «виконують роботи» словами «(надають оплатні 
послуги)».
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Кучма О. Л. Проблемы определения круга лиц,  
подлежащих общеобязательному государственному 
пенсионному страхованию

Аннотация. В статье исследуются коллизии пенсион-
ного законодательства в части определения лиц, которые 
должны быть застрахованы в обязательном порядке. Ана-
лизируется правовая природа договоров о выполнении 
работ и предоставлении услуг с целью определения не-
обходимости уплаты пенсионного страхового взноса за 
лиц, работающих на основании договора гражданско-пра-
вового характера о предоставлении услуг. Предлагаются 
изменения к действующему законодательству для единого 
подхода к решению вопроса уплаты единого взноса за пе-
риод действия договора гражданско-правового характера о 
предоставления услуг физическим лицом.

Ключевые слова: застрахованное лицо, договор граж-
данско-правового характера, единый взнос, договор о пре-
доставлении услуг.

Kuchma O. The problems of identifying the persons  
to be Mandatory State Pension Insurance

Summary. The paper investigates the impacts of pension 
legislation in terms of identifying persons to be insured on 
a mandatory basis; analyzes the legal nature of contracts of 
works and services to determine whether payment of pension 
premiums for persons working under service contracts; 
Proposed changes to the current legislation for the same 
approach to determine the payment of a single fee for the period 
of the contract of civil law to provide services to individuals.

Key words: insured person, contract of civil law, only 
contribution, service agreement.
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ГАРАНТІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Анотація. У статті, на основі комплексного дослі-

дження наукових праць та нормативно-правових джерел, 
визначено систему гарантій права на соціальні послуги. 
Охарактеризовано як внутрішні (національні) гарантії 
права на соціальні послуги, так і міжнародні. Виокремле-
но конституційні та галузеві гарантії, нормативно-правові 
та організаційно-правові гарантії.

Ключові слова: соціальне забезпечення, соціальні  
послуги, гарантії права на соціальні послуги, нормативно- 
правові гарантії, організаційно-правові гарантії.

Постановка проблеми. З юридичної практики відомо, що 
для реалізації будь-якого права, у тому числі права на соціаль-
ні послуги, недостатньо одного його закріплення. Виконання 
закону та інших правових норм, застосування їх до життєвих 
фактів вимагають певних умов і засобів, що забезпечують 
правильну їх реалізацію в повсякденній практичній діяльно-
сті людей, установ та організацій, посадових осіб [1, с. 44]. У 
теорії права такі умови і засоби, завдяки яким реалізуються 
права називаються юридичними гарантіями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Юридич-
ні гарантії – це сукупність спеціальних правових засобів та 
способів, за допомогою яких функціонує апарат держави, діє 
державна влада, реалізуються, охороняються і захищаються 
права і свободи, попереджають їх порушення, відновлюють-
ся порушені права [2, с. 94]. Юридичними гарантіями прав 
та свобод людини та громадянина визнаються правові норми 
та інститути, які забезпечують можливість безперешкодно-
го здійснення прав особи, їх охорону, а в разі протиправних 
посягань – захист і поновлення. Іншими словами юридичні 
гарантії закріплюються, встановлюються в нормативно-пра-
вових актах [3, с. 555]. 

У науці по-різному класифікують юридичні гарантії, існує 
багато підстав для їх поділу. Так, залежно від території поши-
рення гарантії можна класифікувати на внутрішньодержавні 
(національні) та міжнародні гарантії [4, с. 110]. Для визначен-
ня юридичних гарантій права на соціальні послуги за основу 
дослідження візьмемо саме таку класифікацію. Внутрідер-
жавні гарантії можна розділити на дві групи: конституційні та 
галузеві. Серед конституційних гарантій варто звернути увагу 
на загальні гарантії та спеціальні гарантії. Під загальними га-
рантіями розуміються ті конституційні гарантії, які забезпе-
чують реалізацію будь-яких прав. Призначення спеціальних 
полягає в забезпеченні права на соціальні послуги як скла-
дової частини права на соціальний захист. Серед галузевих 
юридичних гарантій слід виділити нормативні (законодавчі) 
та організаційно-правові. В межах таких видів юридичних га-
рантій будуть розглянуті гарантії права на соціальні послуги. 

Однією із загальних гарантій конституційного рівня, 
на нашу думку, є закріплення України як правової держави, 
оскільки, для правової держави є характерним принцип вер-
ховенства права, зобов’язання держави утвердити та забезпе-
чити права та свободи людини. Встановлення в Конституції 
України таких положень слугує своєрідним гарантуванням 

дотримання прав та свобод людини та громадянина. Ще од-
нією з конституційних юридичних гарантій є визначення ос-
новних прав та свобод людини та громадянина. Закріплення 
Конституцією основних прав і свобод свідчить, по-перше, про 
визнання цих прав та свобод, по-друге, про обов’язковість їх 
дотримання.

Згідно ст. 22 Конституції України конституційні права і 
свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При при-
йнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів 
не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав 
і свобод [5]. Таке положення Основного Закону є прямою 
юридичною гарантією дотримання та збереження встановле-
них у державі обсягів прав, у тому числі і права на соціальні  
послуги.

У регулюванні правового статусу громадян, їх прав, 
свобод та обов’язків відбувається підвищення ролі закону, 
оскільки саме закон є головним гарантом нормовстановлення 
[6, с. 18]. Конституцією України закріплено коло прав, свобод 
та обов’язків людини і громадянина, а також передбачено, що 
права і свободи громадянина, гарантії цих прав і свобод ви-
значаються виключно законами (п. 1 ч. 1 ст. 92) [5]. На нашу 
думку, факт визначення виключно законами України прав та 
свобод людини і громадянина є ще однією конституційною 
гарантією.

Гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина 
є Президент України (ч. 2 ст. 102) [5]. До повноважень ви-
щого органу у системі органів виконавчої влади – Кабінету 
Міністрів України віднесено вжиття заходів щодо забезпе-
чення прав і свобод людини і громадянина (п. 2 ст. 116) [5]. 
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці забезпечують законність і 
правопорядок, додержання прав і свобод громадян (п. 2 ст. 2) 
[7]. Цей обов’язок входить до основних завдань органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання та їх посадових осіб (п. 3 ст. 9) [8]. Отже, діяльність 
зазначених посадових осіб та органів гарантує дотримання 
прав та свобод людини та громадянина. Ці законодавчі поло-
ження спонукають до прийняття відповідних норм в інших 
нормативних актах для реалізації зазначеної конституційної 
гарантії. 

Для з’ясування, чи існують у діяльності зазначених орга-
нів та посадових осіб заходи, способи чи умови щодо реалі-
зації права людини на соціальні послуги, необхідно ознайо-
митися зі спеціальними нормативно-правовими актами, які 
визначають їх правовий статус. Слід зауважити, що норматив-
ного акта, який би визначив компетенцію Президента Украї-
ни, крім Конституції України, немає. Основний Закон держа-
ви в статті, яка присвячена компетенції Президента України, 
не виділяє повноважень щодо сприяння реалізації прав лю-
дини на соціальні послуги. Отже, крім загального положення 
про те, що Президент є гарантом додержання прав і свобод 
людини та громадянина, інших гарантій в законодавстві немає 
і, на нашу думку, є потреба в конкретизації того, яким чином 
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Президент забезпечує реалізацію прав та свобод взагалі, пра-
ва на соціальні послуги, зокрема. 

Наступним органом, до відання якого віднесено захо-
ди щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
є Кабінет Міністрів України. Це повноваження передбачено 
п. 2 ст. 116 Конституції України, яка визначає компетенцію 
Кабінету Міністрів України. Закон України «Про Кабінет Мі-
ністрів України» також підтверджує зазначене в Конституції 
України повноваження щодо прав та свобод [9]. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від-
носить до відання органів місцевої виконавчої влади питан-
ня охорони прав, свобод і законних інтересів громадян [7]. 
Відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим 
основним завданням органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 
є забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, 
гідних умов їх життя (п. 3 ст. 9) [8].

Важливою загальною конституційною гарантією є можли-
вість кожного захищати свої права та свободи в суді, яка вста-
новлена в ст. 55 Конституції України [5]. Така конституційна 
гарантія знайшла своє продовження в цивільному процесу-
альному законодавстві, у якому визначено, що кожна особа 
має право в порядку, встановленому кодексом, звернутися до 
суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюва-
них прав, свобод чи інтересів. Відмова від права на звернення 
до суду за захистом є недійсною (ст. 3) [10]. Значення цієї га-
рантії не можна переоцінити, оскільки призначенням суду є 
охорона членів суспільства, їх прав та інтересів від будь-якого 
свавілля (як від свавілля громадян, так і неправильних дій са-
мої держави, її органів, посадових осіб) [11, с. 133]. 

Важливою гарантією права на соціальний захист є здійс-
нення парламентського контролю за додержанням конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини. Метою такого пар-
ламентського контролю є: 1) захист прав і свобод людини і 
громадянина, проголошених Конституцією України, законами 
України та міжнародними договорами України; 2) додержан-
ня та повага до прав і свобод людини і громадянина; 3) за-
побігання порушенням прав і свобод людини і громадянина 
або сприяння їх поновленню; 4) сприяння приведенню зако-
нодавства України про права і свободи людини і громадянина 
у відповідність з Конституцією України, міжнародними стан-
дартами у цій галузі; 5) поліпшення і подальший розвиток 
міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод 
людини і громадянина; 6) запобігання будь-яким формам 
дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;  
7) сприяння правовій інформованості населення та захист 
конфіденційної інформації про особу [12]. Закріплення такого 
конституційного положення слід також вважати юридичною 
гарантією дотримання всіх прав та свобод. 

Серед закріплених різноманітних прав та свобод у Кон-
ституції відводиться місце праву на соціальний захист. 
Оскільки право на соціальні послуги є складовим елементом 
права на соціальний захист, то закономірно, що відповідно 
до Конституції України, воно гарантується загальнообов’яз-
ковим державним соціальним страхуванням за рахунок стра-
хових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, 
а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечен-
ня; створенням мережі державних, комунальних, приватних 
закладів для догляду за непрацездатними. Це єдина в Кон-
ституції України прямо закріплена гарантія права громадя-
нина на соціальний захист, що включає право на соціальні 
послуги. 

Аналізуючи цю гарантію, доцільно відмітити, що загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування у всіх його 
видах сприяє розвитку страхових видів соціальних послуг 
(наприклад, соціальні послуги безробітним, потерпілим від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-
вання). За рахунок бюджетних та інших джерел реалізуються 
інші види соціальних послуг (державні, комунальні та ті, які 
надаються через благодійні організації). Така гарантія реалі-
зації права людини на соціальні послуги як створення мережі 
державних, комунальних та приватних закладів передбачає 
розширення тих установ, через які будуть надаватися соціаль-
ні послуги.

Наступною конституційною гарантією права на соціаль-
ні послуги є закріплення Конституцією права на достатній 
життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, жит-
ло (ст. 47) [5]. Ця гарантія є дуже важливою, оскільки серед 
різноманітності соціальних послуг, які надаються фізичним 
особам важливе місце займають соціально-побутові послуги. 
Зміст яких полягає в забезпеченні продуктами харчування, 
м’яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, тран-
спортними послугами, засобами малої механізації, здійсненні 
соціально-побутового патронажу, виклику лікаря, придбанні 
та доставці медикаментів тощо [13]. Не менш важливою га-
рантією права на соціальні послуги, зокрема медичні, є ство-
рення умов для ефективного і достатнього для всіх громадян 
медичного обслуговування, сприяння розвитку лікувальних 
закладів усіх форм власності (ст. 49) [5]. Як відомо, одним із 
суб’єктів – отримувачів соціальних послуг є діти, тому одні-
єю із конституційних гарантій у цій сфері є покладення саме 
на державу обов’язку утримувати та виховувати дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 52) [5]. Крім 
зазначених конституційних гарантій права на соціальні по-
слуги, існують і галузеві гарантії, які закріплені в галузевому 
законодавстві. Основу галузевих гарантій становлять норма-
тивно-правові (правові або юридичні ) гарантії та організа-
ційно-правові. Під правовими гарантіями слід розуміти закрі-
плені в нормах права засоби, способи захисту прав та свобод 
особи, правомірну діяльність держави, правоохоронних орга-
нів, а також місцевого самоврядування, правозахисних орга-
нізацій, направлену на їх забезпечення [14, с. 19]. 

Нормативно-правові гарантії – це ряд нормативно-право-
вих актів, прийнятих для реалізації права на соціальні послу-
ги. Їх систему можна представити через проведення класифі-
кації нормативно-правових актів за юридичною силою. Так, 
за цією підставою гарантії поділяються на ті, які містяться в 
законах, а саме: «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездо-
мних осіб і безпритульних дітей», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витратами, зумовленими похованням», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного за-
хворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви-
падок безробіття», «Про основи соціальної захищеності інва-
лідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян похилого віку» та ті, які 
містяться в підзаконних актах, наприклад, у Постановах Кабі-
нету Міністрів України «Про порядок надання платних соці-
альних послуг та затвердження їх переліку», у Порядку при-
значення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги, затвердженому Постановою Кабінету  
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Міністрів України, у Типовому положенні про територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг), яке затверджене постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни, Типовому положенні про дитячий будинок-інтернат, що за-
тверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики 
України, у Положенні про спеціальний будинок-інтернат, за-
тверджене наказом Міністерства соціальної політики України,  
у Типовому положенні про будинок-інтернат для громадян 
похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат 
для ветеранів війни і праці, яке затверджене наказом Мініс-
терства праці та соціальної політики України, Типовому по-
ложенні про психоневрологічний інтернат, що затверджене 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України. 

Організаційно-правові гарантії – це заснована на праві ді-
яльність відповідних державних органів, підприємств, уста-
нов і організацій та інших суб’єктів, спрямована на створення 
організаційно та фінансово-правових умов для здійснення 
права людини на соціальний захист [15], а значить і на со-
ціальні послуги. Отже, до організаційно-правових гарантій 
права на соціальні послуги відноситься діяльність: 1) Мі-
ністерства соціальної політики України як найвищого галу-
зевого органу в цій сфері; 2) підпорядкованих Міністерству 
соціальної політики України органів на місцях (наприклад, 
Головне управління праці та соціального захисту населення 
обласної, Київської, Севастопольської міських державних 
адміністрацій); 3) спеціалізованих установ системи Міністер-
ства соціальної політики України, які безпосередньо надають 
соціальні послуги (наприклад, будинки-інтернати для грома-
дян похилого віку та інвалідів, геріатричні пансіонати, пансі-
онати для ветеранів війни та праці), 4) інших неспеціалізова-
них установ, які беруть участь у наданні соціальних послуг 
(наприклад, установи зв’язку, транспорту та інших). 

Що стосується фінансово-правового забезпечення ре-
алізації права на соціальні послуги, то слід зазначити, що 
фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, спеціальних фо-
ндів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за 
соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертву-
вань), коштів одержувачів соціальних послуг та інших дже-
рел, передбачених законодавством. Фінансування територі-
альних програм розвитку соціальних послуг здійснюється 
за рахунок виділених місцевому бюджету цільових субвен-
цій чи шляхом кооперування коштів місцевих бюджетів на 
реалізацію спільних проектів. У разі залучення бюджетних 
коштів до фінансування соціальних послуг, які надаються 
в установленому порядку недержавними суб’єктами чи фі-
зичними особами, місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування на конкурсній основі укладають 
із суб’єктами, що надають соціальні послуги, договір щодо 
умов фінансування та вимог до обсягу, порядку і якості на-
дання соціальних послуг [13]. Крім цього, механізм форму-
вання, виконання і фінансування соціального замовлення со-
ціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктами, 
за рахунок бюджетних коштів, а також організації та прове-
дення конкурсів із залучення таких коштів встановлюється 
Порядком здійснення соціального замовлення за рахунок 
бюджетних коштів [16]. 

Усі перераховані вище гарантії становлять систему вну-
трішніх гарантій права на соціальні послуги. Основу гарантій 
міжнародного рівня становлять нормативно-правові акти між-
народних організацій. До них слід віднести: Загальну декла-
рацію прав людини, Європейську соціальну хартію, Європей-
ську соціальну хартію (переглянуту), Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права, Хартію основних 
прав Європейського Союзу, Хартію соціального забезпечення 
та інші.

Кожна людина як член суспільства має право на соціаль-
не забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання 
її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економіч-
ній, соціальній і культурній галузях, за допомогою націо-
нальних зусиль і міжнародного співробітництва та відповід-
но до структури і ресурсів кожної держави. Кожна людина 
має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, 
житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслугову-
вання, який є необхідним для підтримання здоров’я і добро-
буту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі без-
робіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого 
випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї 
обставини [17, с. 12].

Згідно Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 
культурні права, держави, які беруть участь у Пакті, визнають 
право кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи 
соціальне страхування [18, с. 16]. З метою забезпечення ефек-
тивного здійснення права на користування послугами соціаль-
них служб сторони зобов’язуються: сприяти функціонуванню 
служб або створювати служби, які, завдяки використанню 
методів соціальної роботи, сприяли б підвищенню добробуту 
і розвиткові як окремих осіб, так і груп осіб у суспільстві, а 
також їхній адаптації до соціального середовища; заохочувати 
окремих осіб та добровільні або інші організації до участі у 
створенні та функціонуванні таких служб [19].

Державна соціальна політика повинна орієнтуватися на 
розвиток різних послуг для громадян похилого віку та інвалі-
дів. Їм повинно бути гарантовано право на житло, транспорт 
і на повне використання свого часу. У програмах урбаністич-
ного розвитку варто уникати всякого роду дискримінації як 
в архітектурному, так і у фінансовому плані (занадто висока 
квартплата), а також ужити відповідних заходів по створенню 
мережі подібних послуг [20].

Висновки. На підставі викладеного необхідно зазначити, 
що право кожного на отримання соціального забезпечення, 
різновидом якого є надання соціальних послуг забезпечуєть-
ся системою гарантій, яку становлять: внутрішні гарантії: 
конституційні (загальні та спеціальні) і галузеві (норматив-
ні та організаційно-правові); міжнародні гарантії, які закрі-
плені в таких міжнародних актах, як: Загальна декларація 
прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні 
та культурні права, Європейська соціальна хартія (перегля-
нута), Хартія соціального забезпечення. Конституційні, га-
лузеві, міжнародні гарантії наділені своїм змістом, однак, 
вони мають спільне призначення, єдину мету – забезпечення 
права людини на соціальні послуги.
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Литвиненко В. Н. Гарантии права на социальные 
услуги

Аннотация. В статье, на основе комплексного исследо-
вания научных работ и нормативно-правовых источников, 
определена система гарантий права на социальные услуги. 
Охарактеризованы как внутренние (национальные) гаран-
тии права на социальные услуги, так и международные. 
Выделены конституционные и отраслевые гарантии, нор-
мативно-правовые и организационно-правовые гарантии. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, социаль-
ные услуги, гарантии права на социальные услуги, нор-
мативно-правовые гарантии, организационно-правовые 
гарантии.

Lytvynenko V. Guarantees of the right for social services
Summary. On the basis of comprehensive study of 

scientific publications and regulatory sources the system of 
guarantees of the right for social services is analyzed in the 
article. Internal and national rights for social services are 
distinguished. Constitutional and Industrial guarantees are 
found out.

Key words: social security, social services, guarantees of 
the right for social services, legal safeguards, organizational 
and legal guarantees.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Анотація. У статті досліджено стан правового регу-
лювання праці жінок в економічно розвинених країнах. 
Охарактеризовано норми, які регулюють працю жінок в 
Україні. Виявлено особливості та недоліки правового ре-
гулювання праці жінок в Україні. 

Ключові слова: праця жінок, права, гарантії, пільги, 
дискримінація, охорона праці жінок. 

Постановка проблеми. Конституційне закріплення сво-
боди, рівності і правової захищеності жінок у суспільному 
виробництві має бути відображено в системі принципів тру-
дового права, зокрема в принципі підвищеної охорони праці 
жінок. Під принципом підвищеної охорони праці жінок, які 
поєднують роботу з материнством, слід розуміти обумовлене 
соціально-економічними і демографічними законами розвитку 
суспільства, а також його морально-етичними уявленнями про 
роль сім’ї в ньому і прямо закріплене в нормах права основопо-
ложне судження законодавця про істотне, головне в правовому 
регулюванні всіх форм і видів найманої праці жінок-матерів, її 
організації та управління без шкоди для материнства. 

Створення особливої охорони праці жінок – одна з най-
більш важливих соціальних проблем для всіх держав. Так, 
Конвенція Міжнародної організації праці № 103 про охорону 
материнства (переглянута в 1952 р.) встановлює вимоги щодо 
підвищеної охорони праці жінок на виробничих підприємствах 
і в сільському господарстві [1, с. 393]. Крім того, жінки станов-
лять понад половину всієї сукупної робочої сили в українській 
економіці. Чотири п’ятих жінок у працездатному віці належать 
до економічно активного населення, тобто працюють або ак-
тивно зайняті пошуком роботи. Значна кількість їх (понад 40% 
працюючих жінок) мають вищу або середню спеціальну освіту. 
До речі, серед чоловіків цей показник становить 35% [2, с. 5].

Стан дослідження. Питання правового регулювання праці 
жінок в Україні набуло досить широкого обговорення серед на-
уковців. Зокрема, здобутки в цій сфері належать таким вченим, 
як: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.Б. Боло-
тіна, Г.І. Чанишева, О.М.Руднєва, В.В. Довженко, Л.В. Котова, 
М.М. Грекова, О.В. Пожарова, Т.В. Омельченко, Т.В. Усенко, 
І.В. Шульженко та багато інших. 

Метою цієї статті є розкриття особливостей правового ре-
гулювання праці жінок в Україні в умовах ринкової економіки 
у порівнянні з іншими країнами, визначення прав і гарантій, що 
надаються працюючим жінкам, виявлення недоліків у правово-
му регулюванні праці жінок у нашій державі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, ще 
з радянських часів проголошувалась рівність чоловіків і жі-
нок. Але, погоджуємось з думкою О.М. Руднєвої, що відштов-
хнувши ідеологію фемінізму як непридатну для соціалізму, 
радянське право водночас дивувало світ відтворенням принци-
пів рівності насамперед у Конституції [3, с. 22]. Ринок праці 
України характеризується високим ступенем залучення жінок 
і має відносно ґендерно нейтральне регулювання, за винятком 

захисту робітниць у шахтах та інших галузях важкої промис-
ловості. Участь жінок на ринку праці швидко зростала під час 
та після світових війн. На початку 70-х років у Радянському 
Союзі був досягнутий ґендерний баланс. Однак в епоху СРСР 
традиційний розподіл оплачуваної та неоплачуваної праці не 
змінився і досі залишається традиційним. Через це жінки ма-
ють подвійне навантаження: участь на ринку праці нарівно з 
чоловіками та одночасне виконання більшої частини хатньої 
роботи. Подвійний тягар значно ускладнив жінкам можливості 
кар’єрного розвитку, особливо після проголошення Україною 
незалежності та під час економічного спаду через зменшення 
державних дотацій по догляду за дітьми [4, с. 14]. 

Трудове право, яке загалом розглядається як право охоро-
ни та захисту працівника у сфері праці, додатково передба-
чає спеціальну систему норм для забезпечення охорони праці 
жінок. Їх наявність зумовлена фізіологічними особливостями 
жіночого організму, функціями народження і виховання дітей 
тощо. Окремий інститут трудового права поширюється тіль-
ки на працівників-жінок. Жінка є особливим суб’єктом права. 
Правовий статус жінки відрізняється від правового статусу 
чоловіка тим, що крім загальних основних прав, він містить 
ще й додаткові, які надаються жінці спеціальними нормами 
права [5, с. 492].

Більшість країн світу стикалися з проблемою низької оп-
лати праці жінок, подвійного їх навантаження, можливості 
реалізації їх трудового потенціалу. М.М. Грекова зазначає, що 
найбільш вдалий досвід регулювання праці жінок в Німеччині –  
право на оплату по догляду за дитиною мають всі жінки, неза-
лежно від того, був укладений трудовий договір, чи ні; значна 
кількість прав належить вагітним та жінкам, що мають дітей 
[6, с. 141]. Так, Угорщина взяла курс на таку політику, при якій 
жінці економічно не вигідно знаходитись у відпустці по догля-
ду за дитиною, та удосконалила систему закладів дошкільної 
освіти [4, с. 20]. 

Л.В. Котова, досліджуючи зарубіжний досвід регулювання 
праці жінок, виявляє, що у США більшість актів щодо спеці-
альної охорони жіночої праці визнано судами як такі, що супе-
речать законам про заборону дискримінації за ознакою статі. 
У Скандинавських країнах чинне законодавство характеризу-
ється майже повною відсутністю спеціальних норм з охорони 
праці жінок. У свою чергу, Великобританія, Іспанія та деякі з 
країн Європи взагалі денонсували статті щодо охорони праці 
жінок, як такі, що не відповідають сучасним умовам та мають 
дискримінаційний характер [5, с. 492]. 

Як бачимо, у різних країнах містяться кардинально різні 
підходи щодо регулювання праці жінок. Одна частина при-
тримується політики захисту жінок та надання їм особливих 
прав, інша ж навпаки – надає їм рівні права з чоловіками у всіх 
сферах. Ця тенденція прослідковується у найбільш розвинутих 
країнах світу. Україною взято курс на європеїзацію законодав-
ства, розвиток громадянського суспільства, але до таких карди-
нальних змін сучасне суспільство України ще не готово.
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Конституція України виокремлює окрему категорію пра-
цівників – жінки. У нашій державі використання праці жінок 
на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється  
(ст. 43) [7]. Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) 
передбачає досить широкий спектр прав для працюючих жі-
нок. При цьому окремою категорією є жінки, що мають дітей 
до трьох років. О.В. Пожарова коментує правове регулювання 
праці жінок в Україні наступним чином: «Передбачені КЗпП 
гарантії та пільги для жінок, які мають дітей, слід оцінити як 
всеохоплюючі та досить високі» [8, с. 283]. Так, у кодексі пе-
редбачена глава «Праця жінок», що закріплює основні особли-
вості правового регулювання жіночої праці:

– заборона застосування праці жінок на важких та шкідли-
вих для здоров’я роботах;

– обмеження щодо роботи у нічний час;
– заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають  

дітей віком до трьох років до нічних, надурочних робіт та у 
відрядженнях, переведення таких жінок на легшу роботу;

– залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до  
чотирнадцяти років або дітей-інвалідів тільки за їх згодою;

– надання різних видів соціальних відпусток: у зв’язку з 
вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, по догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у зв’язку з уси-
новленням дитини; 

– додаткові гарантії при прийомі на роботу та звільненні 
жінок, що мають дітей [9].

Розглядаючи особливості правового регулювання праці 
жінок в Україні, Т.В. Омельченко та Т.В. Усенко наголошують 
на важливості розвитку в сучасних умовах гнучких форм за-
йнятості. Вчені вважають це однією з основних гарантій, спря-
мованих на захист прав працюючих жінок. Погоджуємося із 
вченими в тому, що закріплення законодавчої гарантії, такої як 
мінімально допустима тривалість робочого тижня (місяця), а 
також встановлення годинної мінімальної оплати праці сприя-
тиме уникненню дискримінації жінок на ринку праці [10, с. 76].

Багато науковців, говорячи про працю жінок, мають на ува-
зі особливі умови охорони праці цієї категорії працівників. Так, 
Н.Б. Болотіна зазначає, що з метою фактичного забезпечення 
рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організ-
му, трудовим законодавством передбачено спеціальні правила 
охорони праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових 
прав. Забороняється:

– застосування праці жінок на важких роботах і на роботах 
зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

– застосування жіночої праці на підземних роботах, крім 
деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітар-
ному та побутовому обслуговуванню);

– залучення жінок до підіймання і переміщення важких ре-
чей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;

– застосування праці жінок у нічний час дозволено тільки у 
встановлених законодавством випадках [11, с. 499].

П.Д. Пилипенко також відносить правове регулювання пра-
ці жінок до інституту охорони праці. Норми, що регулюють 
охорону праці жінок, автор розділяє на 2 групи: 1) ті, що регу-
люють працю всіх працюючих жінок; 2) ті, що регулюють пра-
цю жінок у зв’язку з їх материнством. Найбільшу увагу автора 
привернули права жінок у зв’язку з материнством: гарантії при 
прийманні на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та 
жінок, які мають дітей; право вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до 3 років, на переведення на легшу роботу; пільги і 
компенсації у сфері робочого часу і часу відпочинку, а саме за-
борона залучати вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком 
до 3 років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і на-

правляти їх у відрядження, заборона залучати жінок, що мають 
дітей, віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, до надуроч-
них робіт, направлення таких жінок у відрядження можливе 
лише з їх згоди; право жінок працювати на умовах неповного 
робочого часу; першочергове право жінок на надомну роботу; 
право жінок, що мають дітей віком до 1,5 року, на перерви для 
годування дитини, що включаються до робочого часу і опла-
чуються за середнім розміром заробітної плати; право на соці-
альні відпустки у зв’язку з материнством (відпустку у зв’язку 
з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до 
пологів і 56 календарних днів після (у разі ненормальних поло-
гів або народження 2 чи більше дітей) – 70 календарних днів, 
відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річ-
ного віку, додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, 
тривалістю 5 календарних днів); право жінок на відпустки без 
збереження заробітної плати (матері, що мають 2 і більше дітей 
віком до 15 років або дитину-інваліда – тривалістю до 14 ка-
лендарних днів щорічно, для здійснення домашнього догляду 
за дитиною – тривалістю, визначеною у медичному висновку, 
але не більше як до досягнення дитиною 6 річного віку, для 
догляду за хворою дитиною – тривалістю, визначеною у медич-
ному висновку, але не більше 30 календарних днів); пільговий 
порядок одержання щорічних відпусток – право на одержання 
відпустки повної тривалості у перший рік роботи до настання 
6-місячного терміну безперервної роботи, право на одержання 
щорічних відпусток за другий і наступні роки роботи в зручний 
для них час; право на перенесення щорічно, відпустки у випад-
ку настання строку відпустки у зв’язку вагітністю і пологами 
[12, с. 175]. 

Як бачимо, законодавство України в порівнянні з іншими 
країнами містить досить широкі права та гарантії для працю-
ючих жінок. Але не всі вчені погоджуються з їх доцільністю та 
актуальністю. Так, на думку І.О. Шульженко, в умовах розвит-
ку ринкової економіки, гарантії, пільги і переваги, які надають-
ся жінкам у трудових правовідносинах, потребують глибокого 
аналізу і переосмислення. А норми, які містять заборони і об-
меження для жінок у трудових правовідносинах, знижують їх 
конкурентоспроможність на ринку праці. [13, с. 9]. 

Натомість О.О. Коваленко вважає, що існуючі у чинному 
КЗпП України юридичні гарантії для працюючих вагітних жі-
нок – це ті засоби, які забезпечують можливість гармонійного 
поєднання реалізації невід’ємного природного призначення 
жінки та невід’ємної природної унікальної здатності людини – 
здатності до праці [14, с. 31].

При цьому І.В. Шульженко та О.І. Романюк наголошують, 
що завданням законодавчої влади має стати створення компро-
місних умов, за яких жіноча праця була б економічно вигідною 
і жінкам, і роботодавцям. Покищо в Україні зберігається враз-
ливе становище жінок на ринку праці, а проблема їхньої зайня-
тості та працевлаштування в сучасних соціально-економічних 
умовах залишається дуже актуальною. Вирішення її потребує 
внесення додаткових змін у вітчизняне законодавство та здійс-
нення гнучкої політики надання пільг та переваг жінкам щодо 
зайнятості та працевлаштування [15, с. 135].

Аналізуючи сучасний стан правового регулювання пра-
ці жінок в Україні, слушно зазначає І.С. Сахарук, що можна 
надати рекомендаційний характер нормам, що обмежують 
працю жінок у нічний час, наднормово, а також відрядження 
жінок-матерів. Водночас, вважає автор, необхідно зберегти 
окремі імперативні законодавчі обмеження щодо праці жінок, 
коли умови праці шкідливі для їхнього здоров’я [16, с. 51]. 

Аналізуючи вищенаведене, можна зробити висновок про 
те, що в Україні на законодавчому рівні праця жінок чітко рег-
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ламентована, жінкам надається більшість прав та свобод, але 
існують і проблеми. Так, можна виділити основні з них:

– невідповідність правового регулювання праці жінок умо-
вам ринкової економіки;

– неефективність та недієвість більшості норм, що стосу-
ються праці жінок;

– застарілість законодавства про працю;
– відсутність можливості реалізації трудового потенціалу 

жінок в повній мірі.
Одним із способів для вирішення багатьох проблем у сфері 

правового регулювання праці жінок є підвищення міри відпо-
відальності роботодавців за порушення законодавства про пра-
цю. Так, з метою захисту працівників і подолання практики їх 
дискримінації необхідно також переглянути міри відповідаль-
ності за порушення норм трудового права. Потрібно прагнути 
до встановлення такої відповідальності, щоб її застосування 
стало дійсно невигідним для роботодавця (найперше у фі-
нансовому плані). Зокрема, погоджуємося з І.С. Сахарук про 
необхідність встановлення в Кодексі про адміністративні пра-
вопорушення України штрафних санкцій за допущення дис-
кримінації у сфері праці. Крім тощо, КЗпП України необхідно 
доповнити норму, згідно з якою «роботодавці, які допустили 
дискримінацію у сфері праці, несуть матеріальну відповідаль-
ність за матеріальну та моральну шкоду» [16, с. 54].

Висновки. Тож, проаналізувавши вищенаведене, можна 
виокремити наступні особливості правового регулювання пра-
ці жінок в Україні:

1. Законодавством України, порівняно з іншими країнами, 
передбачена значна кількість пільг та гарантій, що надається 
жінкам та жінкам, що мають дітей. 

2. Праця жінок регулюється радянськими нормами, що ді-
ють на сьогоднішній день, і, хоча, надають значний обсяг прав 
для жінок, однак, не завжди є дієвими та ефективними, так як 
механізм їх реалізації досить застарілий.

3. Необхідність удосконалення норм, що регулюють працю 
жінок та відповідальність роботодавців за їх невиконання; не-
обхідність приведення їх до умов сучасності. 
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Мотрич А. И. Особенности правового регулирова-
ния труда женщин в Украине

Аннотация. В статье исследовано состояние правово-
го регулирования труда женщин в экономически развитых 
странах. Охарактеризованы нормы, регулирующие труд 
женщин в Украине. Выявлены особенности и недостатки 
правового регулирования труда женщин в Украине. 

Ключевые слова: труд женщин, права, гарантии,  
льготы, дискриминация, охрана труда женщин.

Motrych A. Features of the legal regulation of women 
in Ukraine

Summary. This article explores the state of the legal 
regulation of women in developed countries. The characteristic 
rules governing the employment of women in Ukraine. The 
features and shortcomings of the legal regulation of women 
in Ukraine. 

Key words: employment of women, rights, guarantees, 
benefits, discrimination, protection of women.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ ЗА П. 2 Ч. 1 СТ. 40 

КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ 
Анотація. У статті охарактеризовано порядок розі-

рвання трудового договору з ініціативи роботодавця у 
випадку виявленої невідповідності працівника займаній 
посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, 
що перешкоджає продовженню цієї роботи. Встановлено 
основні проблеми в регулюванні цього питання.

Ключові слова: невідповідність працівника, посада, 
здоров’я, звільнення за ініціативи роботодавця, стійка 
втрата працездатності.

Актуальність теми. Законодавство про працю України 
наводить досить розширений перелік підстав, з яких може 
бути розірвано трудовий договір. Закон визнає право сторін 
трудового договору його розірвання в односторонньому по-
рядку і припинення існуючих між сторонами трудових відно-
син відповідно до правил, установлених нормативно-правови-
ми актами у сфері праці. Власник, на відміну від працівника, 
позбавлений права на свій розсуд розірвати трудовий договір, 
укладений на невизначений строк. Він має право розірва-
ти трудовий договір тільки за умов, з якими закон пов’язує 
виникнення в нього права на розірвання трудового договору 
[1, с. 218]. Однією з таких правових підстав є невідповід-
ність працівника виконуваній роботі за станом здоров’я. На 
сьогоднішній день, через відсутність чіткого механізму, така 
підстава рідко застосовується роботодавцями. Тому, на нашу 
думку, зазначена проблематика потребує додаткових наукових 
досліджень.

Стан дослідження. Підстави припинення трудового дого-
вору з ініціативи роботодавця були предметом розгляду бага-
тьох вчених, але в дослідженні порядку та підстав припинення 
трудових правовідносин з ініціативи роботодавця у випадку 
виявленої невідповідності працівника займаній посаді або ви-
конуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає 
продовженню цієї роботи, науковці так і не дійшли згоди. Знач-
ні здобутки в цій проблематиці належать таким вченим, як:  
А.К. Довгань, І.М. Кравченко, Н.М. Лукашева, С.М. Прилипко, 
П.Д. Пилипенко, Ю.С. Шершень та ін.

Метою статті є визначення поняття «невідповідність 
працівників займаній посаді або виконуваній роботі», аналіз 
нормативно-правової бази із досліджуваної проблематики та 
встановлення вимог до стану здоров’я працівника, що дають 
можливість його звільнити.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні не-
досконалість нормативно-правової бази досить часто породжує 
випадки порушення трудових прав працівників роботодавцями 
та їх незаконні звільнення, хоча процедура звільнення і про-
писана в чинному Кодексі законів про працю України (далі –  
КЗпП). Так, Ю.С. Шершень зазначає, що основоположним 
принципом інституту звільнення з ініціативи роботодавця є 
принцип, відповідно до якого працівник може бути звільнений 
лише за наявності підстав, передбачених чинним законодав-

ством: це основні підстави (ст. 40 КЗпП України) та додаткові 
(ст. 41 КЗпП України) [2, с. 879]. 

Пункт 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України передбачає, що трудовий 
договір, укладений на невизначений строк, а також строковий 
трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть 
бути розірвані власником або уповноваженим ним органом з під-
стави виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає 
продовженню цієї роботи, недостатньої кваліфікації, скасування 
допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на 
нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці [3]. При 
цьому ключовим терміном є «виявлена невідповідність займаній 
посаді або виконуваній роботі». Чинне законодавство України 
не містить визначення такого поняття, так як і проект Трудового 
кодексу, який тільки дещо уточнює порядок розірвання трудо-
вого договору з ініціативи роботодавця. У Проекті зазначається, 
що невідповідність стану здоров’я працівника підтверджується 
відповідним медичним висновком (ст. 105) [4]. Вчені також не-
однозначно підходять до визначення виявленої невідповідності 
займаній посаді або виконуваній роботі.

Наприклад, В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошен-
ко роблять досить загальне визначення поняття та вважають, 
що невідповідність – це об’єктивна нездатність працівника 
внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я належ-
ним чином виконувати доручену роботу [5, с. 219]. Не досить 
чітко визначено і в судовій практиці, а саме: невідповідність 
працівника займаній посаді – це неякісне виконання роботи, 
неналежне виконання функціональних обов’язків за умови, що 
вони викликані недостатньою кваліфікацією та за відсутності 
вини працівника в неналежному виконанні посадових обов’яз-
ків [6]. І.М. Кравченко також однобічно підходить до терміну 
«невідповідність працівників займаній посаді або виконуваній 
роботі» та викладає його в такій інтерпретації – це неспромож-
ність працівника вчасно та якісно виконувати покладені на ньо-
го функціональні обов’язки відповідно до посадових вимог на 
визначеному рівні, що передусім відображається через відсут-
ність у працівника відповідного документа про освіту, який є 
підтвердженням наявних у нього визначених знань та навиків 
у певній сфері та нівелює можливість виконання покладених 
на нього обов’язків та завдань [7, с. 179]. Найбільш влучне, на 
нашу думку, визначення наводить А.К. Довгань: «Невідповід-
ність працівника займаній посаді або виконуваній роботі – це 
підтверджена у встановленому законодавством порядку його 
нездатність належним чином виконувати доручену роботу в 
умовах, коли йому була забезпечена можливість її виконання на 
потрібному рівні і коли неналежне її виконання не викликано 
незалежними від працівника причинами» [8, с. 88]. 

Аналізуючи нормативні акти та наукові праці, можна ска-
зати, що невідповідність працівника займаній посаді або вико-
нуваній роботі – це документально підтверджена неможливість 
продовжувати роботу працівником якщо вона потребує певної 
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кваліфікації чи стану здоров’я. Таким чином, невідповідність 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 
стану здоров’я – це виданий у встановленому законодавством 
порядку медичний документ, що засвідчує неможливість про-
довжувати певну роботу чи займати певну посаду постійно, 
якщо така робота має вимоги до стану здоров’я. 

КЗпП України та проектом Трудового кодексу України не 
передбачено, яким чином повинна бути виявлена невідповід-
ність стану здоров’я працівника. Аналізуючи норми чинного 
трудового законодавства, можна зробити висновок, що для 
звільнення з цієї підстави необхідні: 1) виявлення невідпо-
відності стану здоров’я працюючого вимогам до його роботи;  
2) документ, що підтверджує стан здоров’я працівника; 3) ви-
моги щодо стану здоров’я працівника при виконанні певної ро-
боти чи зайнятті посади; 4) письмова відмова працівника від 
переведення на іншу роботу.

Якщо роботодавець фактично виявляє, що працівник не 
справляється зі своїми обов’язками через стан здоров’я, він не 
може звільнити працівника за власною ініціативою без відпо-
відного підтвердження, так як і направити на проходження ме-
дичного огляду. Отже, тільки в передбачених законодавством 
випадках працівники повинні проходити медичні огляди. 

Головдержслужба України роз’яснює, що підставою для 
звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП України є надання працівником 
довідки медико-соціальної експертної комісії, якщо працівника 
визнано інвалідом і йому рекомендована робота інша, ніж ви-
конувана. Оскільки в Законі України «Про державну службу» 
відсутні спеціальні вимоги, які зобов’язують державних служ-
бовців проходити періодичні медичні огляди, а для заміщення 
посад державних службовців не пред’являються вимоги щодо 
стану здоров’я, медичний висновок лікарсько-консультативної 
комісії (далі – ЛКК) про неможливість виконувати роботу за 
станом здоров’я, без встановлення групи інвалідності праців-
ника не може бути підставою для звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП 
України [9].

Згідно зі ст. 9 Основ законодавства про охорону здоров’я 
(далі – Основи), громадяни можуть бути визнані тимчасово 
або постійно не придатними за станом здоров’я до професій-
ної або іншої діяльності, пов’язаної з підвищеною небезпе-
кою для оточуючих, а також з виконанням певних державних 
функцій. Під час проведення медичної експертизи з тимчасо-
вої втрати працездатності встановлюється факт необхідності 
надання листка непрацездатності чи іншого документа, що за-
свідчує тимчасову втрату працездатності у зв’язку з хворобою, 
травмою, вагітністю та пологами, доглядом за хворим членом 
сім’ї, хворою дитиною, карантином, встановленим санітарно- 
епідеміологічною службою, протезуванням, санаторно-курорт-
ним лікуванням, визначаються необхідність і строки тимча-
сового переведення працівника у зв’язку з хворобою на іншу 
роботу, приймається рішення про направлення на медико- 
соціальну експертну комісію для визначення наявності та 
ступеня стійкого розладу функцій організму, причини, часу 
настання і групи інвалідності (ст. 69) [10]. З норм ст. 69 вба-
чається, що на етапі медичної експертизи з тимчасової втрати 
працездатності встановлюється тимчасова непрацездатність 
працівника та дається висновок щодо його тимчасового пере-
ведення на іншу роботу.

Виявлення стійкої чи постійної втрати працездатності 
здійснюється за допомогою експертизи тимчасової непрацез-
датності, що відбувається в три етапи. Експертиза тимчасової 
непрацездатності (далі – ЕТН) – комплексна оцінка порушень 
функціонального стану організму та інших причин, якими вона 
обумовлена, що визначають факт тимчасової втрати працез-

датності, установлення строку непрацездатності, визначення 
клінічного та трудового прогнозу відповідно до встановлено-
го діагнозу. На першому етапі ЕТН лікар разом із завідувачем 
відділення представляє на ЛКК хворого, якщо його непрацез-
датність триває 30 і більше днів, для вирішення питання про 
продовження лікування, раціонального працевлаштування та 
хворих, що мають ознаки стійкої втрати працездатності неза-
лежно від тривалості хвороби, для вирішення питання про на-
правлення їх на медико-санітарну експертну комісію [11]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що хоч і законодав-
чо не закріплено порядок звільнення працівника з ініціативи 
власника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній по-
саді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, судова та 
правозастосовна практика більш схильні до того, що таке звіль-
нення повинно проводитися тільки в результаті стійкої втрати 
працездатності. Звільнення з підстави невідповідності стану 
здоров’я працівника повинно бути чітко врегульованим та не 
допускати неоднозначного тлумачення, що спостерігається на 
сьогоднішній день. Тому слід прийняти Трудовий кодекс, із 
змінами до ст. 104 щодо уточнення невідповідності працівника 
займаній посаді чи виконуваній роботі саме внаслідок стійкої 
втрати працездатності.

Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують 
тимчасову непрацездатність громадян, вказує, що ЛКК, а в разі 
її відсутності – лікуючий лікар з дозволу головного лікаря, може 
призначити непрацездатному внаслідок професійного захворю-
вання тимчасове переведення на іншу роботу з видачею листка 
непрацездатності терміном до 2 місяців. Переведення реко-
мендується, якщо хворий непрацездатний за своїм основним 
місцем роботи може повноцінно виконувати іншу роботу без 
порушення процесу лікування. У разі потреби переведення на 
легшу роботу у зв’язку з іншими захворюваннями видається 
висновок ЛКК (п. 2.13) [12]. Тобто висновок ЛКК чи лікаря 
про тимчасове переведення на іншу роботу не є таким, що дає 
підстави звільнити працівника у зв’язку з виявленою невідпо-
відністю працівника за станом здоров’я виконуваній роботі чи 
займаній посаді. У разі надання такого медичного висновку, ро-
ботодавець повинен перевести працівника на легшу роботу, за 
правилами статті 170 Кодексу законів про працю України. При 
цьому ця стаття однозначно встановлює обов’язок роботодавця 
перевести працівника на легшу роботу та не передбачає мож-
ливості його звільнення, що є значним недоліком в трудовому 
законодавстві України. Так, коментар КЗпП України зазначає, 
що в разі відмови працівника від переведення на іншу робо-
ту, допустимим є його звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП України  
[1, с. 668]. З чим можемо не погодитись, адже всі проаналізова-
ні норми законодавства, судова практика та роз’яснення запере-
чують звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП України тільки внаслідок 
тимчасової працездатності.

Вчені, досліджуючи причини розірвання трудового договору 
з ініціативи роботодавця, зокрема у зв’язку з виявленою невід-
повідністю стану здоров’я працівника, однозначно не називають 
чітких правових підстав. П.Д. Пилипенко вважає, що у працівни-
ка повинно бути стійке зниження працездатності, яке перешкод-
жає належному виконанню трудових обов’язків. На його думку, 
розірвати трудовий договір з ініціативи роботодавця можна з 
працівником, якщо виконання трудових обов’язків протипоказа-
не йому за станом здоров’я або небезпечне для членів трудового 
колективу чи громадян, яких він обслуговує. Заслуговує на увагу 
твердження, що тимчасова втрата працездатності не є підставою 
для розірвання трудового договору [13, с. 80].

З цього приводу влучно вказує Н.М. Лукашева, що із зако-
ну не випливає категорична заборона на розірвання трудового 
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договору у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника 
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здо-
ров’я, що перешкоджає продовженню роботи, за відсутності 
відповідного висновку МСЕК. Роботодавець, у цілому, має 
право звільнити працівника на підставі об’єктивних даних 
про стан здоров’я, що проявляється в неповному чи неналеж-
ному виконанні трудових обов’язків. При цьому роботодавець 
має бути обізнаним у питаннях оцінки праці, щоб відрізняти 
випадки, коли працівник із власної вини неналежно виконує 
трудові обов’язки, від випадків, коли це трапляється внаслідок 
стану здоров’я, що перешкоджає належному виконанню роботи  
[14, с. 160]. 

Теоретично закон дозволяє звільняти у зв’язку з виявленою 
невідповідністю стану здоров’я не тільки за висновком МСЕК, 
а й при підтвердженні іншими документами, але механізму та-
кого звільнення нині не існує, тому досить важко роботодавцю 
довести в суді власну правоту. Це спричиняє трудові спори в 
подальшому, тому такий вид звільнення досить рідко застосо-
вується роботодавцями. 

Проект Трудового кодексу України уточнює, що виявлена 
невідповідність є наслідком стану здоров’я працівника, що 
підтверджується відповідним медичним висновком [4], але не 
врегульовує цього питання в повній мірі. Позитивним внеском 
Проекту, на нашу думку, є те, що крім стійкої втрати працездат-
ності, ним віднесено і право роботодавця розірвати трудовий 
договір без попередження про наступне звільнення у разі ухи-
ляння працівника від обов’язкового профілактичного щеплен-
ня проти інфекційних хвороб або від періодичного проходжен-
ня медичного огляду [4]. Тобто саме ухиляння працівника від 
проходження медичного огляду чи профілактичного щеплення, 
якщо це є обов’язковим для виконання певної роботи, вже є не-
відповідністю за станом здоров’я. 

Висновки. Законодавство про працю України на сьогодні 
є застарілим та не відповідає сучасним умовам розвитку дер-
жави, часто його положення не тільки дублюються між собою, 
але й суперечать одне одному. Яскравим прикладом є норми, 
що регулюють порядок звільнення з ініціативи роботодавця у 
випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді 
чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкод-
жає продовженню цієї роботи. При здійсненні детального ана-
лізу такого виду звільнення, можна зробити наступні висновки. 
На законодавчому рівні необхідно закріпити визначення тер-
міну «невідповідність займаній посаді чи виконуваній роботі 
внаслідок стану здоров’я». Крім того, вбачається доцільним 
встановити вимоги до стану здоров’я працівника, а саме, стійку 
втрату працездатності, як таку, що перешкоджає продовженню 
роботі, як підставу для розірвання трудового договору з ініціа-
тиви роботодавця.
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договора по инициативе работодателя по п. 2 ч. 1 ст. 40 
Кодекса законов о труде Украины

Аннотация. В статье охарактеризован порядок растор-
жения трудового договора по инициативе работодателя в 
случае выявленного несоответствия работника занимае-
мой должности или выполняемой работе вследствие со-
стояния здоровья, препятствующего продолжению данной 
работы. Установлены основные проблемы в регулирова-
нии этого вопроса. 

Ключевые слова: несоответствие работника, долж-
ность, здоровье, увольнение по инициативе работодателя, 
стойкая утрата трудоспособности.

Ovsyanko D. Features termination of the employment 
contract by the employer of claim. 2 hours. 1 tbsp. 40 of the 
Labour Code of Ukraine

Summary. The article describes the procedure for 
termination of the employment contract by the employer in 
the event of non-compliance identified employee’s position or 
work due to health, preventing continuation of this work. The 
basic problems in regulating this issue. 

Key words: discrepancy employee, position, health, 
dismissal by employer, disability.
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ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ 
ЯК ОЦІНОЧНЕ ПОНЯТТЯ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Анотація. Стаття присвячена визначенню та розкрит-
тю сутності поважних причин у трудовому праві з точки 
зору їх оціночного змістовного наповнення. Також розро-
блені ґрунтовні висновки та пропозиції щодо цієї пробле-
матики.

Ключові слова: поважні причини, оціночні поняття, 
розірвання трудового договору, проект Трудового кодексу 
України.

Постановка проблеми. Термін «поважні причини» часто 
використовується в трудовому законодавстві, проте точного 
його роз’яснення воно не містить, що може, за неправильного 
його розуміння, викликати порушення трудових прав праців-
ників. На разі ж пропонуємо зіставити застосування вказаного 
поняття в різних нормативних положеннях трудового законо-
давства та визначити його змістовну сутність для уникнення 
зловживань з боку роботодавців, та іноді навіть і працівників. 

Метою цього дослідження є розкриття оціночної сутності 
поняття «поважні причини» в трудовому праві.

Одразу зауважимо, що зазначене поняття зустрічається при 
визначенні причин розірвання трудового договору, укладеного 
на невизначений строк, з ініціативи працівника. Як бачимо, кон-
текст вживання поняття «поважні причини» є вкрай важливим 
та виступає нормативною підставою припинення трудових від-
носин, тому до його змістовного навантаження слід віднестися 
вкрай обережно та уважно. Отже, ст. 38 Кодексу законів про пра-
цю України в ч. 1 визначає: «Працівник має право розірвати тру-
довий договір, укладений на невизначений строк, попередивши 
про це власника або уповноважений ним орган письмово за два 
тижні. У випадку, коли заява працівника про звільнення з роботи 
за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати 
роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка 
або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального 
закладу; неможливість проживання у цій місцевості, підтвер-
джена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до 
досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інва-
лідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного 
висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на 
роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), влас-
ник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий 
договір у строк, про який просить працівник» [1].

Виклад основного матеріалу дослідження. Таким чином, 
поважними причинами для розірвання безстрокового трудово-
го договору за ініціативою працівника законодавець називає: 
1) переїзд на нове місце проживання; 2) переведення чоловіка 
або дружини на роботу в іншу місцевість; 3) вступ до навчаль-
ного закладу; 4) неможливість проживання у цій місцевості, 
підтверджена медичним висновком; 5) вагітність; 6) догляд за 
дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або ди-
тиною-інвалідом; 7) догляд за хворим членом сім’ї відповідно 
до медичного висновку або інвалідом I групи; 8) вихід на пен-
сію; 9) прийняття на роботу за конкурсом. 

Відзначимо, що проектом Трудового кодексу України  
(далі – ТК) цей перелік розширено. Зокрема, у ч. 2 ст. 96 (по-
важними причинами, що дають працівникові право на визна-
чення дня звільнення з роботи в разі розірвання трудового 
договору за власною ініціативою, визнаються) до нього вклю-
чено: 1) неможливість продовжувати роботу за станом здоров’я 
або неможливість проживання в цій місцевості за станом здо-
ров’я; 2) вагітність, необхідність догляду за дитиною, іншим 
хворим членом сім’ї чи інвалідом I групи; 3) обрання на по-
саду в результаті виборів у випадках, передбачених законом;  
4) оголошення переможцем у конкурсі на заміщення посади;  
5) призначення на посаду; 6) порушення роботодавцем трудо-
вого законодавства, угод, колективного або трудового договору; 
7) переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місце-
вість; 8) вступ до навчального закладу; 9) отримання права на 
пенсію; 10) інші поважні причини (ч. 2 ст. 96) [2]. 

Відзначимо, що вказаний перелік, по-перше, не є вичерп-
ним, а по-друге, він не універсальний. Так, якщо звернутися 
до такої типової ситуації як розірвання трудового договору із 
працівником, за умови, що він за кошти роботодавця пройшов 
навчання, то стає зрозумілим, що цей перелік не можна пов-
ноцінно використати. Юрист-практик І. Погребняк зазначає, 
що «часто роботодавці зіштовхуються з проблемою неповер-
нення коштів працівниками, які підвищили свою кваліфікацію 
або пройшли навчання за рахунок підприємства (наприклад, 
в Оксфорді), а в подальшому відмовились від продовження з 
ними трудових відносин» [3].

Варто зауважити, що в проекті ТК України передбачені по-
ложення про обов’язок особи, що пройшла навчання за раху-
нок роботодавця, а саме відшкодування вартості навчання. Так, 
відповідно до ст. 319 проекту ТК України, роботодавці мають 
право укладати з працівниками або іншими особами, які не пе-
ребувають з ними в трудових відносинах, договори про направ-
лення їх до навчальних закладів для професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації. У ч. 2 вказується, 
що відповідно до договору, зазначеного в частині першій цієї 
статті, на працівника або іншу особу, яка направляється на 
навчання, може бути покладено обов’язок відпрацювати після 
закінчення навчання протягом погодженого сторонами стро-
ку, який має бути порівняний з обов’язками, які взяв на себе 
роботодавець щодо оплати навчання, виплати стипендії тощо. 
Відмова працівника або іншої особи відпрацювати в робото-
давця протягом погодженого з ним строку, звільнення з робо-
ти до закінчення цього строку покладає на цього працівника 
або іншу особу обов’язок відшкодувати роботодавцю витрати, 
пов’язані з оплатою навчання, або їх частину пропорційно до 
відпрацьованого строку на умовах, що визначаються догово-
ром. Працівник або інша особа не зобов’язана відшкодовува-
ти роботодавцю витрати, пов’язані з навчанням, якщо вона не 
стала до роботи або була звільнена з роботи з таких причин:  
1) встановлення інвалідності; 2) звільнення за ініціативою ро-
ботодавця, що не пов’язане з учиненням працівником винних 
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дій; 3) призов на військову службу чи направлення на альтерна-
тивну (невійськову) службу; 4) за власною ініціативою у зв’яз-
ку з порушенням роботодавцем трудового законодавства, угод, 
колективного або трудового договору [2].

Проте чинне трудове законодавство України, на відміну 
від проекту ТК України та чинного ТК Російської Федерації 
(далі – РФ), містить в основі положення радянських часів, коли 
навчання було безкоштовним, а тому не врегулює питання від-
шкодування працівником коштів, витрачених роботодавцем на 
навчання працівника. 

Примірний порядок укладання суб’єктами господарювання 
договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації працівників та форми примірних договорів суб’єкта 
господарювання з навчальним закладом, підприємством, уста-
новою, організацією, що здійснюють навчання, та з працівником 
затверджено наказом Міністерства № 232 від 10.08.2010 року.  
Цей порядок рекомендований до використання суб’єктами го-
сподарювання, незалежно від їх організаційної форми та форм 
власності. Цим актом закріплені основні правові засади про-
ведення професійного навчання працівників за рахунок коштів 
роботодавця, визначені зобов’язання сторін. Так, підпункт 2.2.5 
Примірного договору суб'єкта господарювання з працівником 
(Форма № 2) передбачає обов’язок працівника відпрацювати на 
підприємстві після закінчення професійного навчання певний 
строк, який визначається угодою сторін трудового договору.  
А відповідно до п. 3.2.1 Примірного договору суб’єкта господа-
рювання з працівником, останній, як виконавець доручення ро-
ботодавця (замовника), відшкодовує витрати, пов’язані з його 
навчанням у разі порушення ним в односторонньому порядку 
без поважних причин умов договору, а саме у випадку само-
стійного припинення навчання без поважних причин. Про які 
поважні причини йдеться не зрозуміло. 

Однак російські колеги в цій ситуації керуються саме по-
дібним зазначеним переліком. Так, досить часто в судовій прак-
тиці в якості поважних причин розглядаються передбачені ст. 
80 ТК РФ обставини, які дозволяють працівнику розірвати тру-
довий договір без попередження за два тижня. Наприклад, Су-
дова колегія Вологодського обласного суду в Касаційній ухвалі 
від 30.06.2010 року № 33-2593 вказала, що оскільки в ст. 249 
ТК РФ («Відшкодування витрат, пов’язаних із навчанням пра-
цівника») не міститься переліку поважних причин, звільнення 
за якими позбавляло б працівника від обов’язку відшкодування 
понесених витрат роботодавцем на його навчання, то при оцін-
ці причин на предмет їх поважності слід керуватися правилами 
про дострокове розірвання трудового договору за ініціативою 
працівника, передбаченими ст. 80 ТК РФ, зокрема: зарахування 
до навчального закладу; вихід на пенсію; встановлене пору-
шення роботодавцем трудового законодавства та інших норма-
тивних правових актів, що містять норми трудового права, ло-
кальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди 
або трудового договору. 

Проте російські практики висловлюють нарікання на такий 
підхід, вказуючи, що не всі з вказаних причин в цій ситуації, 
слід вважати поважними. Наприклад, не можна розглядати в 
якості такої зарахування до навчального закладу. В іншому ви-
падку для того, щоб відмовитися від обов’язку відпрацювати 
у роботодавця протягом певного строку, працівнику достатньо 
буде вступити до навчального закладу, наприклад, на заочну 
форму навчання. Тому можна зробити висновок, що причи-
ни, визнані поважними в ситуації із достроковим розірванням 
трудового договору, та в ситуації із відшкодуванням витрат ро-
ботодавцю, понесеними на навчання працівника, мають інше 
цільове призначення, а тому і їхня поважність має визначатися 

за іншими критеріями. Звідси підтверджується теза про те, що 
вказаний перелік поважних причин не є універсальним.

Ще одним доказом неуніверсальності зазначеного переліку 
та його оціночної сутності є приклад із врегулюванням спор-
тивної діяльності. Так, Ю.В. Зайцев підкреслює, що в спорті 
не вважається поважною причиною для розірвання трудового 
договору з ініціативи працівника-спортсмена переїзд на нове 
місце проживання в іншу місцевість, на відміну від трудового 
права, скоріше навпаки, застосування такої підстави в якості 
поважної причини може викликати масу зловживань [4, с. 6].

Регламентом Російського футбольного союзу встановлено 
наступні поважні причини розірвання трудового договору за 
ініціативою футболіста-професіонала за власним бажанням:  
1) суттєве порушення професійним футбольним клубом трудо-
вого договору та (або) локальних нормативно-правових актів, 
які містять норми трудового права, а саме: а) наявність забор-
гованості з виплати заробітної плати та (або) інших виплат, що 
належать здійснити футболісту за період більш 2-х місяців з 
моменту, коли відповідна виплата повинна здійснюватись, а у 
випадку виникнення спору між футболістом та професійним 
футбольним клубом – з моменту вступу в законну силу рішен-
ня за таким спором; б) не включення футболіста-професіона-
ла, який досяг 21 року, у заявку професійного футбольного 
клубу на поточний сезон, що не пов’язано із тимчасовою не-
працездатністю спортсмена, викликаної спортивною травмою 
або загальним захворюванням, спортивною дискваліфікацією 
або забороною на здійснення будь-якої пов’язаної з футболом 
діяльністю, а також переходом в інший ФК на умовах «орен-
ди»; в) інше суттєве порушення, допущене професійним ФК, 
установлене та визнане таким Палатою з вирішення спорів або 
Комітетом по статусу гравців; 2) втрата футбольним клубом 
професійного статусу; 3) відновлення любительського стату-
су футболістом-професіоналом у відповідності з Регламентом. 
Однак задля попередження зловживань з боку футболістів, 
якщо протягом 30 місяців з дня відновлення любительського 
статусу футболіст реєструється в якості професіонала, то він 
зобов’язаний виплатити професійному футбольному клубу, у 
якому він був зареєстрований до відновлення любительського 
статусу, компенсацію за підготовку та дострокове розірвання 
трудового договору без поважних причин. Перелік поважних 
причин не є вичерпним і сторони можуть установити й інші 
такі причини безпосередньо в трудовому договорі [5, с. 71].

Як бачимо, поважні причини розірвання трудового догово-
ру, залежно від галузі праці, від обставин, за яких вони роз-
глядаються, можуть різнитися, доповнюватися та виключатися. 
Тому важливо зауважити правильну тезу, висловлювану на фо-
румах юристів. Зокрема вказується, що в більшості випадків 
оцінка причини звільнення як поважної або неповажної здійс-
нюється на підставі конкретних обставин. Наприклад, низька 
оплата праці та пошук більш високооплачуваної роботи, як 
правило, не розглядаються в якості поважних причин звільнен-
ня. Проте з урахуванням майнового положення та конкретних 
життєвих обставин особи суд цілком правомірно може прийня-
ти й інше рішення. 

Отже, поняття «поважні причини», попри наведення в 
трудовому законодавстві переліку таких причин, слід вважати 
оціночним поняттям, застосування якого залежить від бага-
тьох факторів, серед яких і сфера праці, і суб’єкт, відносно 
якого вживається це поняття, і конкретні життєві обставини, 
до яких воно застосовується. Оціночне поняття, на думку 
С.М. Черноус, являє собою абстрактну думку про властиво-
сті, якість і цінність явищ, дій, осіб тощо, яка у формі слів 
загального вжитку або словосполучень використана в текстах 
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норм трудового права. Його характеризує будь-який елемент 
трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, і в силу своїх 
логічних особливостей повно і остаточно не конкретизована 
в жодному нормативному акті як самим нормотворцем, так 
і уповноваженими ним суб’єктами, остаточна конкретизація 
якого здійснюється суб’єктом у процесі застосування норми, 
що містить його в кожному конкретному випадку, обумовле-
на об’єктивними і суб’єктивними чинниками, внаслідок чого 
здійснюється індивідуальне піднормативне регулювання тру-
дових відносин [c. 6].

Висновки. Підсумовуючи зауважимо, що правове регулю-
вання є регулюванням за допомогою норм права реальних су-
спільних відносин із реальними їх учасниками, а тому пропи-
сати, виписати та передбачити всі можливі ситуації неможливо. 
Таким чином, наявність оціночних понять в трудовому законо-
давстві не слід вважати прогалиною чи недоробкою, навпаки 
вони надають гнучкості правовому регулюванню і наближають 
його до реального життя. Єдиним зауваженням при застосуван-
ні таких понять є вимога про високий рівень як правової сві-
домості, так і морально-етичного розвитку правозастосувачів, 
що дозволить використовувати такі поняття для встановлення 
справедливості, а не з метою зловживання правом. 
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Олексюк Т. И. Уважительные причины как оценоч-
ное понятие в трудовом праве

Аннотация. Статья посвящена определению и ра-
скрытию сущности уважительных причин в трудовом 
праве с точки зрения их оценочного содержательного на-
полнения. Также разработаны обстоятельные выводы и 
предложения по данной проблематике. 

Ключевые слова: уважительные причины, оценоч-
ные понятия, расторжения трудового договора, проект  
ТК Украины.

Oleksyk T. Good reason as a value concept in labor law
Summary. The article is devoted to determining and 

disclosing the nature of good reasons in labor law in terms of 
the content of the assessment. Also developed solid conclusions 
and suggestions on this subject. 

Key words: excuses, evaluation concept of termination of 
the employment contract, the project TC Ukraine.
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РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В ДАНІЇ
Анотація. У статті досліджується реформування со-

ціальної держави у Данії, її причини та наслідки. Кон-
статується, що і соціал-демократичні, і ліберальні уряди 
змушені вдаватись до реформування системи соціального 
захисту. Наслідком реформ є інституційні та парадигмаль-
ні зміни в системі соціального захисту.

Ключові слова: соціальна держава, соціальний захист, 
соціальне забезпечення, соціальна політика, модернізація.

Постановка проблеми. Данія, яка відноситься до пів-
нічноєвропейської моделі соціальних держав, має ту ж саму 
комплексну проблему реформування системи соціального за-
хисту, як і решта європейських країн. Процеси реформування 
відбуваються як у руслі загальноєвропейських тенденцій, так 
і на основі історично обумовлених національних принципів. 
Вивчення зарубіжного політико-правового досвіду з огляду на 
схожі проблеми є потрібним для України. 

Метою цієї статті є узагальнене дослідження процесу рефор-
мування соціальної держави в Данії в умовах комплексної кризи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На початку 
1980-х років перед початком перших спроб скорочення соці-
альних видатків та більш суттєвих реформ Данія мала одну з 
найбільш розвинених у світі систем соціального захисту. Дер-
жава забезпечувала універсальний доступ до соціальних по-
слуг (медичне обслуговування, догляд за дітьми та старими), 
що фінансувались з податкових надходжень. Грошові тран-
сферти, які теж головним чином фінансувались із загальних 
податків застосовувались у пенсійному забезпечення, у тому 
числі у випадку дострокового виходу на пенсію, у разі хвороб, 
безробіття тощо. 

Як і в інших європейських країнах у 1980-х роках до влади 
прийшли праві політичні сили з декларативними намірами не 
лише зупинити подальше зростання соціальної держави, але і 
провезти широкомасштабні соціальні реформи з метою її мо-
дернізації, а по суті звуження рамок її функціонування. Резуль-
тати є відносно однаковими у всій Західній Європі. Урядова 
політика не лише не призводила до помітної деетатизації та об-
меження соціальних прав, але і включала заходи, які фактично 
продовжували розвиток соціальної держави. Як відзначає дан-
ський дослідник Й.Г. Андерсен: «Якщо дивитись на результати, 
а не наміри, то висновок один – універсальна соціальна модель 
була ще більше зміцнена в період з 1982–1992 років» [1, c. 72]. 
Конкретні заходи, що були вжиті правим урядом поєднували 
зменшення соціальних видатків в одних сферах та збільшення в 
інших. Найбільш значними інституційними реформами, впро-
ваджені в 1986 році, були: по-перше, компенсації за зменшення 
суми, з якої не сплачуються податки домовласниками, а по-друге,  
заснування універсальних дитячих допомог. У 1988 році  
була створена загальна універсальна допомога для студентів. 
У 1991 році була скасована виплата для допомоги на дому, 
що надавалась на постійній основі, але та передбачала пере-
вірку матеріального стану. Натомість був подвоєний термін 
декретної відпустки після народження дитини. Що стосується 
політики скорочення соціальних витрат, то була знижена мак-
симальна сума компенсації для безробітних, але при цьому 
критерії доступу до права на соціальну допомогу у випадку 

безробіття залишились доволі м’якими. Єдиною важливою 
інституційною реформою в цьому відношенні було введення 
нової формули індексації трансфертів, ухвалена в 1990 році.  
У цілому, зростання соціальної держави продовжилось, але вже 
не так швидко. За допомогою продуманої економічної політи-
ки вдалось подолати економічну кризу соціальної держави без 
суттєвих інституційних змін [2, c. 73]. 

Однак несприятлива економічна та демографічна ситуація 
зумовила проведення в 1990-х на початку 2000-х років більш 
глибоких реформ, які мали наслідком важливі інституційні та 
парадигмальні зміни в системі соціального захисту. Основними 
цілями реформ були пенсійна система та ринок праці. 

Протягом всього ХХ століття серцевиною данської пенсій-
ної системи була державна базова солідарна пенсія. Вона була 
єдиною публічною пенсією, гарантувала достатньо високий 
рівень забезпечення для всіх, але передусім мало значення для 
пенсіонерів, що не могли собі дозволити індивідуальних при-
ватних страхових контрактів. Додатковий компонент базової 
пенсії компенсував відсутність другого обов’язкового рівня 
пенсійного забезпечення (у Данії не були введені обов’язко-
ві накопичувальні пенсії за шведським зразком). Професійні 
пенсійні страхові схеми мали місце, але вони не були обов’яз-
ковими та не мали універсального розповсюдження. У 1980-х 
роках держава почала проводити політику сприяння розвитку 
обов’язкових професійних пенсійних схем. У результаті кон-
сультацій між державою та соціальними партнерами було при-
йнято рішення про введення обов’язкових накопичувальних 
пенсій через механізм колективних угод. Для кожної професій-
ної групи був створений окремий пенсійний страховий фонд. 

Внаслідок поступових перетворень у наші дні данська пен-
сійна система складається з трьох рівнів: державна солідарна 
пенсія, професійна накопичувальна пенсія та приватне пенсій-
не страхування.

Пенсійний вік є однаковим для чоловіків та жінок – 65 років.  
Закон дозволяє достроковий вихід на пенсію, але рівень пен-
сійного забезпечення буде нижчим. Державна пенсія надає ба-
зову грошову підтримку та передбачає додаткові допомоги, такі 
як житлові субсидії та податкові пільги для пенсіонерів. Цей 
другий додатковий компонент державної пенсії фінансується 
через внески самих реципієнтів. Професійна накопичувальна 
пенсія є предметом колективних угод, фінансується зі страхо-
вих внесків. Договірний характер професійної пенсії зумовлює 
неоднорідність правил щодо розміру відрахувань до пенсій-
них фондів. Конкретні суми внесків обговорюється під час 
укладення колективних угод і залежать від фонду заробітної 
плати підприємства чи галузі. Приватне пенсійне страхування 
ґрунтується на індивідуальних контрактних відносинах і на 
сьогодні є одним з найпопулярніших інструментів соціального 
пенсійного забезпечення. Це дало підстави данському вченому 
Й.Г.Андерсену стверджувати, що «Данія має одну з найбільш 
приватизованих пенсійних систем у світі» [3, c. 43]. 

Таким чином, у пенсійній політиці та в питанні про до-
строковий вихід на пенсію відбулись великі трансформації. За 
останні 15–20 років державна базова пенсія, що фінансується 
через податки, перестала бути головним елементом пенсійної 
системи, звільнивши це місце для «приватної» пенсії, яка пов-
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ністю фінансується учасниками ринку праці. Державний ком-
понент все більшою мірою стає залишковим, який ґрунтується 
на перевірці нужденності. Ці зміни стались без значних зако-
нодавчих інновацій та політичної конфронтації. Але при цьому 
система залишається однією з найбільш редистрибутивних у 
світі. Більш дискусійними були зміни в питанні вікових діапа-
зонів щодо загальної допомоги у випадку дострокового виходу 
на пенсію (не раніше 60 років) та пенсії за віком (65 років), які 
були ухвалені в 2006 році. Але і ця реформа не викликала вели-
ких публічних дебатів [4, c. 42]. 

Проблеми структурного безробіття, дефіциту соціальних 
бюджетів, зумовили цілком зрозумілий перегляд принципів соці-
ального забезпечення безробітних. У Данії був обраний набір рі-
шень, який призвів до суттєвих змін в соціальній політиці. Нові 
правила допомоги безробітним були жорсткими, але вкладались 
у загальноєвропейський тренд вирішення проблеми (відмінності 
полягали в обсягах звуження соціальних прав безробітних). 

До початку 1990-х років у Данії безробітні мали всі підста-
ви розраховувати на збереження своїх життєвих стандартів у 
разі відсутності роботи. Для отримання права на повноцінне за-
безпечення достатньо було бути членом профспілки і мати не-
великий трудовий стаж (півроку). Рівень компенсацій досягав 
90% від попередньої заробітної плати, а строк виплат тривав 
до 9 років, за умов формальної участі в програмах працевлаш-
тування. Держава не мала змоги застосовувати санкцій проти 
осіб, що уникали активного пошуку роботи. Такі повноважен-
ня належать страховим фондам, які формально ставились до 
пасивності з боку отримувачів виплат. Ситуація кардинально 
змінилась на початку 1990-х років. Курс на політику активації 
трудової діяльності означав неминуче зрушення від соціальних 
прав до прав та обов’язків з помітним пріоритетом останніх. 
Заходи активації передбачали розробку індивідуальних пла-
нів-дій та інших програм працевлаштування. Ці завдання по-
кладались на місцеву владу. Необхідність активного пошуку 
роботи та обов’язкової участі отримувачів допомог у різних 
програмах перенавчання та працевлаштування було поширено 
і на сферу соціальної допомоги. Так, у 1990 році «допомоги для 
молоді», що були встановлені для молодих людей 18–19 річно-
го віку, уже передбачали відповідну вимогу. У 1992 році це по-
ложення було поширено на осіб, які не досягли 25-річного віку 
(закон про активну соціальну політику від 1998 року, який замі-
нив закон про соціальну допомогу, розповсюдив її на осіб віком 
від 25 до 29 років) [5, c. 155]. У законі про активну соціаль-
ну політику роз’яснювалось, що активізація претендентів на  
соціальну допомогу – це більше, ніж просто подолання без-
робіття. Передусім це соціальна активізація громадянина, а 
тому заходи, які вживаються в межах цієї політики, повинні 
покращити якість їхнього життя та перешкоджати зростанню  
соціальних та особистих проблем. Серед скандинавських країн 
у Данії найбільш суворі правила для отримання допомог з безро-
біття. Водночас зобов’язання безробітних та їхнє представлення 
на ринку праці є достатньо високими [6]. Після завершення пер-
шого десятиліття ХХІ століття політика «трудового добробуту» 
залишається основним принципом соціальної політики. 

Закон про активну соціальну політику був частиною пакету 
законів, які були ухвалені данським парламентом – Фолькетин-
гом з метою реформування соціального права. Реформатор-
ськими законами були також закон про застосування законо-
давства щодо соціальної допомоги та соціальних послуг, закон 
про надання соціальних послуг та закон про соціальну пенсію. 

Закон про державні соціальні послуги 2002 року (№ 398) 
передбачав для тих, хто втратив роботу і мають дітей спеціаль-
ні допомоги на оплату послуг догляду за малими дітьми. При 

цьому умовою отримання допомоги є відсутність оплаченої ро-
боти протягом всього строку виплат [7, c. 181]. 

Однак саме в розвиток законодавства про активацію Вер-
ховний суд Данії у 2005 році встановив, що соціальна допомога 
може бути урізана в разі відмови реципієнта від участі в про-
грамі активації [8, c. 107; 9, с. 148]. 

Реформи 2002 та 2007 років сприяли зростанню частки 
приватного медичного страхування (завдяки податковим піль-
гам компаніям, які купують приватні страхові поліси для своїх 
робітників) та посилили конкуренцію серед провайдерів ме-
дичних послуг, створюючи більш сприятливі умови саме для 
приватних установ [10, c. 222]. 

Данія має розвинену систему соціальних послуг довго-
строкового догляду осіб похилого віку. Держава сформулювала 
загальні принципи її побудови в Консолідованому акті соціаль-
них послуг, але безпосередня організація системи, конкретні 
механізми реалізації законодавчого принципу вільного та рів-
ного доступу відносяться до компетенції місцевих органів вла-
ди. Загальна мета полягає в забезпеченні послугами кожного, 
хто потребує стороннього догляду, незалежно від рівня дохо-
дів, віку та наявності родичів і, як правило, безкоштовно. При 
цьому місцева влада надає послуги як додаткову підтримку у 
вирішенні завдань, з якими особа не здатна впоратись само-
стійно. Для найбільш ефективного функціонування системи 
на рівні муніципалітетів створені менеджерські структури, 
які застосовують індивідуальний підхід у соціальній роботі. 
Що стосується форм догляду, то пріоритет має догляд на дому.  
До 2002 року муніципалітети були єдиними провайдерами по-
слуг, поки новий закон не надав права реципієнтам обирати між 
різними провайдерами [11, c. 1–11]. 

Унаслідок законодавчих новел данська система соціально-
го захисту пережила певну трансформацію. Відбувся перегляд 
умов та обсягів соціальної підтримки, частина соціальних по-
слуг була приватизована заради покращення якості через ство-
рення конкурентних начал. Але повного перетворення підва-
лин соціальної держави не відбулось. 

Данія все ще має багато «скандинавських ознак», таких як 
універсальність базової державної пенсії, дитячих допомог та 
розвинених і поширених соціальних послуг. Але вона також 
має значні «нескандинавські елементи», такі як включення 
процедури перевірки матеріального стану до схеми базової 
пенсії та пенсії з непрацездатності та доволі низький розмір 
компенсації для тих безробітних, хто має середній або високий 
рівень доходів [12, c. 147–148]. 

Висновки. Отже, Данія, яка більшу частину ХХ століття 
розвивала свою систему соціального захисту в руслі соціал-де-
мократичних ідей – передусім солідарності та універсалізму, на 
початку ХХІ століття помітно «лібералізувала» систему, додав-
ши більше можливостей для вибору провайдера послуг та роз-
ширивши способи соціального забезпечення. Але це не було 
звільнення приватної ініціативи від «тисків» держави. При-
ватний сектор соціальних послуг ніколи не зникав. Він лише 
отримав більшу підтримку з боку держави в умовах боротьби 
країни за конкурентноспроможність національної економіки 
під тиском процесів глобалізації. Сама ж ідея соціальної дер-
жави під сумнів не ставиться. Принаймні абсолютною більші-
стю населення. Занадто багато можна втратити внаслідок дее-
татизації в соціальній сфері. Народний рух за справедливість 
та добробут (Folkebevægelsen Ret-og Velfærd), об’єднавший  
у 2006 році різноманітні громадські організації, має на меті на-
самперед збереження скандинавської моделі соціальної держа-
ви як символу суспільної солідарності, інституалізованої соці-
альної справедливості, високих соціальних стандартів. 
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Севрюков Д. Г. Реформирование социального  
государства в Дании

Аннотация. В статье исследуется реформирования 
социального государства в Дании, ее причины и послед-
ствия. Констатируется, что и социал-демократические, и 
либеральные правительства вынуждены прибегать к ре-
формированию системы социальной защиты. Следствием 
реформ являются институциональные и парадигмальные 
изменения в системе социальной защиты. 

Ключевые слова: социальное государство, социальная 
защита, социальное обеспечение, социальная политика,  
модернизация.

Sevryukov D. Reform of the welfare state of Denmark
Summary. This article examines the reform of the welfare 

state of Denmark, its causes and consequences. Is noted that 
the social-democratic and liberal governments are forced 
to resort to reform the social security system. The result is 
institutional reforms and paradigm changes in the system of 
social protection. 

Key words: welfare state, social security, social welfare, 
social policy, modernization.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, 
ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО УМОВНОЇ ГРУПИ 

СПЕЦІАЛЬНИХ АНТИРЕЙДЕРСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню діяльності 

органів виконавчої влади, які входять до умовної групи 
спеціальних антирейдерських органів влади. Особлива 
увага приділяється аналізу нормативного забезпечення 
діяльності Міжвідомчої комісії з питань захисту прав ін-
весторів, протидії незаконному поглинанню та захоплен-
ню підприємств, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, а також їх діяльності з протидії проти-
правному поглинанню та протидії негативним наслідкам 
рейдерських нападів.

Ключові слова: ворожі поглинання, органи виконавчої 
влади, рейдерство, судовий захист.

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми є оче-
видною з огляду на два чинники: по-перше, зазначене питання 
ніколи комплексно не досліджувалось у вітчизняній доктрині 
господарського чи адміністративного права, що є, безумовно, 
неприпустимим. По-друге, у процесі становлення нової анти-
рейдерської політики в нашій державі, яка буде формуватись 
за європейським зразком, потрібно звертати особливу увагу на 
питання державного втручання (це більшою мірою відбуваєть-
ся через органи виконавчої влади) у господарську діяльність 
підприємств з метою протидії негативним наслідкам рейдер-
ських нападів, позаяк таке втручання є своєрідним фундамен-
том такої політики загалом.

Метою статті є аналіз діяльності органів виконавчої вла-
ди, які входять до умовної групи спеціальних антирейдерських 
органів влади (головним чином, Міжвідомчої комісії з питань 
захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та 
захопленню підприємств, Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку).

Сприятиме досягненню поставленої мети в процесі нау-
кового пошуку звернення до суміжних галузей права, аналіз 
позицій фахівців, вивчення положень національних норматив-
но-правових актів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спеціальним 
органом виконавчої влади, який можна умовно віднести до 
умовної групи спеціальних антирейдерських органів влади в 
нашій державі є Міжвідомча комісія з питань захисту прав ін-
весторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню під-
приємств, яка була утворена з метою реалізації державної полі-
тики щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню 
підприємств постановою Кабінету Міністрів України № 257 
від 21 лютого 2007 року (на той час називалась Міжвідомчою 
комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захо-
пленню підприємств), якою було затверджено Положення про 
неї та про її посадовий склад. 

Слід зауважити, що після адміністративної реформи 2010 року  
роботу комісії було припинено і відновлено в жовтні 2011 року,  
яка вже в 2013 році була трансформована в Міжвідом-
чу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії не-
законному поглинанню та захопленню підприємств (далі 

– Міжвідомча комісія), яку очолила наближена до сім’ї 
екс-президента України В. Януковича особа – екс-перший  
віце-прем’єр-міністр України С. Арбузов (нині переховується 
від слідства в Росії), який активно ігнорував клопотання жертв 
рейдерства захистити їх та протидіяти негативним наслід-
кам рейдерських нападів, зважаючи на те, що орган, який він 
очолював, серед іншого, сприяє поверненню захоплених під-
приємств законним власникам. Наприклад, у липні 2013 року  
громадські організації «Верховенство права», «Антикорупцій-
ний рух Півдня», «Антирейдерский рух» звернулись до С. Ар-
бузова із заявою (підкріпленою доказами) з приводу надання 
допомоги у припиненні рейдерських атак з боку представників 
Южненської міської влади Одеської області (у заяві зазнача-
ється, що майже 15 років, з моменту заснування продовольчого 
ринку, підприємство потерпає від рейдерської війни, позбавле-
не можливості здійснювати господарську діяльність, що завдає 
чималих матеріальних збитків), спрямованих на примусове 
знищення продовольчого ринку в м. Южне, приведення до 
стану банкрутства, незаконного заволодіння майном ринку та 
позбавлення права користування земельною ділянкою, однак 
зазначена заява так і залишилась без руху [1].

Отже, не зважаючи на реальний стан діяльності Міжві-
домчої комісії під час режиму В. Януковича, декларативно 
(відповідно до Положення) Міжвідомча комісія визнавалась 
тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що 
утворюється ним для забезпечення здійснення своїх повнова-
жень, та для виконання таких основних завдань: 1) сприяння 
забезпеченню координації дій державних органів з питань за-
хисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному погли-
нанню та захопленню підприємств, порушенням земельного 
законодавства; 2) підготовка пропозицій щодо формування і 
реалізації державної політики у сфері захисту прав інвесто-
рів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підпри-
ємств, порушенням земельного законодавства, зокрема щодо 
підвищення ефективності діяльності центральних та місцевих 
органів виконавчої влади у відповідній сфері; 3) розроблення 
комплексу заходів щодо захисту прав інвесторів, протидії неза-
конному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням 
земельного законодавства, забезпечення вдосконалення меха-
нізму регулювання у відповідній сфері.

З метою найбільш оптимального й ефективного виконання 
вищезазначених основних завдань, Міжвідомча комісія повинна:  
1) проводити моніторинг стану виконання органами виконавчої 
влади заходів щодо протидії порушенням прав інвесторів, неза-
конному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням 
земельного законодавства; 2) вивчає результати діяльності цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ та організацій з пи-
тань, що належать до її компетенції; 3) забезпечує оперативний 
обмін між державними органами відповідною інформацією;  
4) організовує роботу із збирання і моніторингу інформації про 
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факти порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та 
захоплення підприємств, порушення земельного законодавства; 
5) проводить аналіз звернень та інших документів на предмет 
наявності ознак порушення прав інвесторів, незаконного по-
глинання та захоплення підприємств, порушення земельного 
законодавства; 6) бере участь у розробленні проектів норма-
тивно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;  
7) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результа-
тами своєї роботи рекомендації та пропозиції; 8) заслуховує на 
своїх засіданнях інформацію посадових осіб підприємств, уста-
нов та організацій, представників державних органів з питань, 
що належать до її компетенції; 9) інформує громадськість про 
факти порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та 
захоплення підприємств, порушення земельного законодавства.

Так, для того, щоб Міжвідомча комісія вчасно й ефективно 
виконувала покладенні на неї обов’язки; за потреби взаємоді-
ючи із державними органами, органами місцевого самовря-
дування, підприємствами, установами та організаціями, вона 
наділяється такими повноваженнями: 1) одержувати в уста-
новленому порядку від центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій інформацію, необхідну для виконання 
покладених на неї завдань; 2) залучати до участі у своїй робо-
ті представників центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, правоохоронних органів, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій (за погодженням з 
їх керівниками); 3) утворювати в разі потреби для виконання 
покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи; 
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та 
інших заходів.

Зважаючи на особливу важливість функцій Міжвідомчої ко-
місії (далі – Комісія) у питанні протидії рейдерству в нашій дер-
жаві, у п. 7 Положення закріплюється правило, відповідно до 
якого, посадовий склад Комісії (складається із голови, заступ-
ника голови, секретаря і членів Міжвідомчої комісії) повинен 
затверджувати Кабінет Міністрів України. При цьому слід під-
креслити, що до складу Міжвідомчої комісії входять: Перший 
віце-прем’єр-міністр України (який виступає головою Комісії, 
який повноважний затверджувати персональний склад Комісії 
(та в разі потреби вносить до нього зміни); організовувати ро-
боту Комісії; скликати засідання Комісії; затверджувати проект 
порядку денного Комісії та вносити до нього зміни; вести засі-
дання Комісії; підписувати листи, звернення та інші докумен-
ти, підготовлені Комісією за результатами її роботи); Радник 
Першого віце-прем’єр-міністра України (є заступником голови 
Комісії, який у разі відсутності голови Комісії виконує його 
обов’язки); Радник Першого віце-прем’єр-міністра України  
(який виступає секретарем Комісії та очолює аналітичну гру-
пу, яка опрацьовує інформацію, підготовлює матеріали, що 
підлягають розгляду на засіданні Комісії, зокрема проект по-
рядку денного засідання, висновків щодо питань порядку 
денного та відповідних проектів рішень); Міністр внутрішніх 
справ; Міністр доходів і зборів; Міністр економічного розвит-
ку і торгівлі; Міністр закордонних справ; Міністр промислової 
політики; Міністр фінансів; Міністр юстиції; Голова Фонду 
державного майна; Голова Держземагентства; Голова Держпід-
приємництва; Голова ДВС; Голова Держфінінспекції; Голова 
Укрдержреєстру; Голова Держфінмоніторингу; Голова Нацдер-
жслужби; Директор Департаменту юридичного забезпечення 
Секретаріату Кабінету Міністрів України; Радник Прем’єр-мі-
ністра України; Радник Першого віце-прем’єр-міністра Укра-
їни; Заступник керівника Служби Першого віце-прем’єр-міні-
стра України. Також до Міжвідомчої комісії можуть входити за 

згодою: Голова Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку; Голова Антимонопольного комітету; Голова На-
ціонального банку; Голова СБУ; Генеральний прокурор Укра-
їни; Голова Вищої ради юстиції; Голова Ради суддів України; 
Голова Комітету Верховної Ради України з верховенства права 
та правосуддя; Секретар Ради національної безпеки і оборони 
України.

Слід зауважити, що в останній редакції постанови Кабінету 
Міністрів України № 257 від 2007 року, на відміну від першої 
редакції цієї постанови, передбачається, що до складу Міжві-
домчої комісії входять міністри та керівники служб та держав-
них органів, а не їх заступники, як це було раніше, що поясню-
ється тим, що в 2013 році, у межах фрагментарної підготовки 
нашої держави до підписання угоди про асоціацію із ЄС, уряд 
оголосив про намір активізувати боротьбу з рейдерством, серед 
іншого, шляхом підвищення рівня залучення до боротьби з цим 
явищем Міжвідомчої комісії [2].

Поряд із цим, підвищуючи значимість діяльності Міжві-
домчої комісії, Кабмін України відносно імператизував силу 
її нормативно-правових актів. Так, якщо в перших редакціях 
постанови Кабінету Міністрів України № 257 від 2007 року рег-
ламентувалось, що рішення Міжвідомчої комісії мають реко-
мендаційний характер, а в редакціях від 07 серпня 2008 року та 
від 01 квітня 2010 року юридична сила нормативно-правових 
актів Комісії взагалі не регламентувалась зазначеним актом, то 
у Постанові в редакції від 18 червня 2010 року (так само і в 
подальших редакціях) уже закріплювалось правило, відповідно 
до якого рішення Комісії є обов’язковими до розгляду органами 
державної влади, а її пропозиції та рекомендації «можуть бути 
реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України 
рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відпо-
відно до своїх повноважень». Проте, в останній редакції по-
станови Кабмін України позбавив Міжвідомчу комісію права 
приймати рішення, замінивши таке правом приймати пропо-
зиції і рекомендації (з питань, що належать до її компетенції), 
які є обов’язковими до розгляду державними органами, та, які 
можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабміном України 
рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відпо-
відно до своїх повноважень. 

Відповідно український уряд, використовуючи діяльність 
Міжвідомчої комісії задля протидії негативним наслідкам від 
рейдерських нападів, повернув їй право приймати обов’язкові 
до виконання нормативно-правові акти, проте понизив юридич-
ну силу цих актів – з рішень до пропозицій і рекомендацій, які 
можуть бути реалізовані шляхом прийняття урядом відповідного 
рішення, що виправдано бажанням подолати в нашій державі ко-
рупцію, лобіювання рейдерів та рейдерських організацій, забез-
печити реальну прозорість антирейдерської державної політики. 

Разом із тим вбачається, що підвищення статусу комісії з 
тимчасового дорадчого органу Кабміну до координаційного ор-
гану з питань боротьби з рейдерством створило б сприятливі-
ші передумови для централізованої координації нею заходів із 
протидії цьому явищу та запобігання випадкам протиправного 
захоплення підприємств. Також ефективна організація робо-
ти антирейдерської комісії з тим, щоб забезпечити взаємодію 
державних органів задля своєчасного реагування на рейдерські 
захоплення, безумовно, зробила б вагомий внесок у боротьбу 
з рейдерством. Проте, як видається, незалежно від вибраного 
формату діяльності, подібні органи не можуть мати повнова-
жень безпосередньо застосовувати засоби впливу, що їх мають 
правоохоронні органи та суди [2].

Також слід зазначити, що ефективність роботи Міжвідом-
чої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та 
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захопленню підприємств є прямо пропорційною показникам 
якості роботи її регіональних робочих груп, які безпосередньо 
розглядають звернення заявників для оперативного виявлення 
фактів і ознак протиправного поглинання та захоплення під-
приємств на території відповідної області, а також інформують 
правоохоронні органи про виявлені правопорушення. Тому не-
щодавно оголошений курс на перезапуск антикорупційної ко-
місії не повинен оминути і її регіональні органи [2].

Наступним близьким як для того, щоб його можна було від-
нести до органів, що охоплюються умовною категорією спеці-
альних антирейдерських органів влади, є такий орган виконав-
чої влади, як Національна комісія цінних паперів та фондового 
ринку (далі – НКЦПФР, Національна комісія), однією із най-
важливіших завдань якої (також її територіальних підрозділів) 
є: боротьба з незаконними захопленнями підприємств та захист 
законних прав акціонерів, оскільки такий орган державної вла-
ди, відповідно до його нормативних актів, покликаний вико-
нувати цілий ряд функцій, спрямованих на контроль за дотри-
манням законодавства про цінні папери (зокрема, реєстрація 
випусків цінних паперів і їх анулювання; контроль за реєстра-
цією акціонерів на зборах і здійснення заходів, спрямованих на 
попередження правопорушень на фондовому ринку). 

Разом із тим, як зазначають фахівці, незважаючи на те, що у 
НКЦПФР є всі інструменти для реалізації антирейдерських за-
ходів, на сьогодні органи Національної комісії стали основним 
інструментом протиправних рейдерських дій, головним чи-
ном, таких як: захоплення майна, силовий тиск, рейдерські 
захоплення та інші злочинні діяння. Фактично без прямого чи 
непрямого сприяння НКЦПФР не проходить ні одна протиза-
конна операція, пов’язана із захопленням власності (тривалий 
час Національна комісія створювала фіктивну систему реєстру, 
користуючись тим, що завдяки своїм повноваженням, вона має 
можливість визнавати систему реєстру втраченою, а також, се-
ред іншого, не допускати до реєстрації представників акціоне-
рів за дорученням, якщо їм не сподобатися якась дрібниця в 
самому дорученні) [3].

Висновки. Отже, підводячи підсумок всьому вищевикла-
деному, слід зауважити, що позитивний ефект від державного 
втручання у господарську діяльність суб’єктів господарюван-
ня через спеціальні антирейдерські органи державної влади з 
метою подолання негативних наслідків від рейдерських напа-

дів, буде залежати саме від осіб, які здійснюють безпосереднє  
керівництво цими органами.
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Швец В. А. Деятельность органов исполнительной 
власти, входящих в условную группу специальных  
антирейдерских органов власти

Аннотация. Статья посвящена исследованию дея-
тельности органов исполнительной власти, входящих в 
условную группу специальных антирейдерских органов 
власти. Особое внимание уделяется анализу нормативного 
обеспечения деятельности Межведомственной комиссии 
по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия 
незаконному поглощению и захвату предприятий, Нацио-
нальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рын-
ку, а также их деятельности по противодействию проти-
воправному поглощению и противодействия негативным 
последствиям рейдерских нападений. 

Ключевые слова: враждебные поглощения, органы 
исполнительной власти, рейдерство, судебная защита.

Shvets V. Аctivities of executive authorities, members  
of the group conditional special anti-raider authorities

Summary. The article investigates the activities of 
executive authorities, members of the group conditional special 
anti-raider authorities. Particular attention is paid to the analysis 
of regulatory support of the Interagency Commission for the 
protection of investors’ rights, combating illegal acquisitions 
and takeovers, the National Commission on Securities and 
Stock Market, as well as their efforts to counter the unlawful 
acquisitions and the negative effects of raider attacks. 

Key words: hostile takeovers and executive authorities, 
raiding, judicial protection.
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ДО РОЗУМІННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТТЯ «ТВАРИННИЙ СВІТ»

Анотація. У статті на основі аналізу законодавства і 
наукових підходів щодо розуміння змісту поняття «тва-
ринний світ», а також використання системного підходу 
визначено поняття «тваринний світ» і з’ясовано основні 
системні аспекти, що розкривають його зміст. 

Ключові слова: тваринний світ, дикі тварини, твари-
ни, ознаки, система.

Постановка проблеми. Вирішення проблем, пов’язаних з 
охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, є од-
ним з важливих завдань як для нашої держави, так і всього люд-
ства в цілому. Адже тваринний світ – важливий компонент оточу-
ючого нас природного середовища, від стану якого залежить усе 
суще на землі. У фауністичному законодавстві на сьогодні визна-
чення поняття «тваринний світ» не існує, а в наукових досліджен-
нях, присвячених правовому регулюванню суспільних відносин у 
сфері охорони, використання і відтворення тваринного світу, скла-
лися різні точки зору щодо розглядуваного поняття. Таким чином, 
постає необхідність у пошуку нових підходів до коректування, 
уточнення, розуміння і визначення поняття «тваринний світ». 

Основою для написання статті стали наукові праці відомих 
українських і російських вчених, публікації яких пов’язані з дослі-
дженням тих чи інших проблем правового регулювання тварин-
ного світу. Серед них: Л. О. Бєлих, М. Н. Веденін, Р. Х. Гіззатуллін,  
Т. В. Григор’єва, В. І. Книш, О. С. Колбасов, Л. Д. Нечипорук,  
П. В. Тихий, В. В. Шеховцов, А. М. Щеколодкін, О. М. Шуміло та інші.

Мета статті. На основі аналізу законодавства і наукових 
підходів щодо розуміння поняття «тваринний світ» запропону-
вати власне визначення останнього і з’ясувати основні систем-
ні аспекти, що розкривають його зміст.

Виклад основного матеріалу дослідження. На законо-
давчому рівні в Україні визначення тваринного світу відсутнє. 
Разом iз тим Закон України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» наводить наступне визначення термінів: 

– тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: 
сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і 
дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

– дикі тварини – тварини, природним середовищем існу-
вання яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у 
неволі чи напіввільних умовах; 

– домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що про-
тягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються 
і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штуч-
но виведених людиною для задоволення естетичних потреб і 
потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних 
диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними 
морфологічними ознаками та існують тривалий час в їх при-
родному ареалі; 

– сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються 
та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини 
тваринного походження;

– безпритульні тварини – домашні тварини, що залишили-
ся без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, 
здатні розмножуватися поза контролем людини;

– експериментальна тварина – тварина, що використовуєть-
ся для проведення наукових дослідів, експериментів [1].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про тваринний світ» від-
носини в галузі охорони, використання і відтворення тваринного 
світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у напів-
вільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, по-
стійно чи тимчасово населяють територію України або належать 
до природних багатств її континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони, регулюються Конституцією України, 
цим Законом, законами України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про мисливське господарство та по-
лювання» та іншими нормативно-правовими актами [2]. 

Загальний перелік об’єктів тваринного світу в національному 
законодавстві закріплений в ст. 3 Закону України «Про тварин-
ний світ». Проте зазначена стаття не містить визначення катего-
рії «об’єкт тваринного світу», а наводить лише їх перелік. Так, до 
об’єктів тваринного світу належать: 

– дикі тварини – хордові, у тому числі хребетні (ссавці, птахи, 
плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, 
молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційно-
му різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялеч-
ки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються в 
напіввільних умовах чи в неволі; 

– частини диких тварин (роги, шкіра тощо); 
– продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо). 

Крім того, у ч. 2 ст. 3 вказаного закону зазначено, що нори, хатки, 
лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тва-
рин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постій-
них чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, 
що є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають 
охороні [2].

Таким чином, у Законі України «Про тваринний світ» закрі-
плено загальний перелік об’єктів тваринного світу (який деталі-
зується в інших нормативно-правових актах), перелік об’єктів, які 
підлягають охороні поряд з об’єктами тваринного світу, і ознаки 
останніх, а саме: приналежність їх до дикої фауни; перебування 
диких тварин у стані природної волі (природним середовищем 
існування яких є дика природа) або утримання їх у напіввільних 
умовах чи в неволі; постійне чи тимчасове перебування на терито-
рії України або приналежність до природних багатств її континен-
тального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Разом з тим, у наукових працях щодо розуміння змісту понят-
тя «тваринний світ» склалися дві відмінні точки зору.

Зокрема, сьогодні в юридичній науковій та навчальній літера-
турі домінуючою є позиція, яка в загальному зводиться до ототож-
нення об’єктів тваринного світу в першу чергу з поняттям «дика 
тварина». У більшості дисертаційних робіт, присвячених тим чи 
іншим проблемам правового регулювання тваринного світу, зокре-
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ма таких авторів, як Л. О. Бєлих, Р. Х. Гіззатуллін, Т. В. Григор’єва,  
В.І . Книш, Л. Д. Нечипорук, П. В. Тихий, В. В. Шеховцов,  
А. М. Щеколодкін, акцентується увага на ознаках, що дозволяють 
відносити тварин до об’єктів тваринного світу. Для більш повного 
розуміння поглядів вчених щодо останніх, скористуємось запропо-
нованою П. В. Тихим у своєму дисертаційному дослідженні на здо-
буття наукового ступеня кандидата юридичних наук системою поді-
лу ознак на види (біологічні, середовищні, територіальні) [3, с. 16].

Розглядаючи біологічні ознаки, слід зазначити, що Закон 
України «Про тваринний світ» відносить до диких тварин хордо-
вих, у тому числі хребетних (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, 
риби та інші) і безхребетних (членистоногі, молюски, голкошкірі 
та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на 
всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо) [2]. Але слід 
наголосити на тому, що перелічені біологічні ознаки характерні 
не лише для диких, а для всіх тварин взагалі, вони не вирішують 
проблеми віднесення тварин до об’єктів тваринного світу. 

Вдаючись до поглибленого дослідження біологічних осо-
бливостей тварин, А. М. Щеколодкін приходить до висновку, що 
об’єктами тваринного світу слід вважати будь-які багатоклітинні 
організми тваринного походження, починаючи зі стадії зиготи 
(заплідненої яйцеклітини) або незаплідненої яйцеклітини (у разі 
партеногенезу), консументи або редуценти (тобто м’ясоїдні і рос-
линоїдні тварини, паразити і сапрофаги, які живляться органіч-
ними рештками), що володіють нервовими клітинами і нервовою 
мережею (системою) і не відносяться до сільськогосподарських, 
одомашнених або домашніх тварин [4, с. 13]. Проте переванта-
женість такого визначення спеціальними біологічними терміна-
ми, на нашу думку, лише ускладнює юридичну індивідуалізацію 
об’єктів тваринного світу.

Аналізуючи норми фауністичного законодавства, П. В. Тихий 
виділяє дві біологічні ознаки, які вказують на певний внутрішній 
стан тварин – їх існування як живих істот та стан дикості. З приводу 
першої дослідник зазначає, що мертві тварини об’єктивно не можуть 
належати до об’єктів тваринного світу і, відповідно, до об’єктів від-
носин, які регулюються екологічним законодавством [3, с. 16–17]. 
Але ж Законом України «Про тваринний світ» до об’єктів тваринно-
го світу крім диких тварин віднесено частини диких тварин і продук-
ти їх життєдіяльності (ст. 3) або, наприклад, регулюються відносини 
щодо створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження 
зоологічних колекцій (у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин 
і залишків тварин) (с. 46). З приводу другої – то дійсно, стан дикості 
можна віднести до суттєвої ознаки, оскільки вона, з точки зору і бі-
ології, і змісту ст. 2 Конвенції про біологічне різноманіття, є іден-
тифікаційним маркером розмежування тварин, на еволюцію яких 
впливає людина, і всіх інших тварин (тобто диких).

Середовищні ознаки визначають зовнішній стан тварин, тобто 
стан їх існування по відношенню до навколишнього природного 
середовища [3, с. 19]. Переважна більшість вчених вважає, що 
основна ознака, яка дозволяє відносити тварин до об’єктів тва-
ринного світу – стан природної свободи, функціонування в скла-
ді екологічних систем природи [5, с. 15]. Тобто, окремо взятий 
об’єкт тваринного світу чи їх популяція існують тільки в якості 
невід’ємної функціонуючої частини єдиного природного механіз-
му, де виконують свою біологічну роль і знаходяться в природній 
залежності від природи, а не людини [6, с. 18; 7, с. 23; 8, с. 28–29]. 
Багатьма теоретиками екологічного права акцентується увага 
саме на нерозривному зв’язку тварин з навколишнім природним 
середовищем, в іншому випадку вони перестають бути об’єктами 
екологічних відносин і при докладанні певної людської праці пе-
ретворюються на товарно–матеріальні цінності [5, с. 15; 9, с. 217]. 

Проте, стосовно тварин, які втратили такий зв’язок, а саме 
утримуються в напіввільних умовах чи в неволі і, водночас, від-

несені законом України до об’єктів тваринного світу, П. В. Тихий і 
Т. В. Григор’єва зазначають, що об’єкти дикої фауни можуть бути 
вилучені з природного середовища в живому стані, і доки цей 
(живий) стан не буде змінено, тварини (в тому числі водні живі 
ресурси) здатні взаємодіяти з навколишнім середовищем, мати з 
ним певний зв’язок і, крім того, можуть бути повернуті у природ-
не середовище [3, с. 20–21; 10, с. 21–22]. 

При вирішенні проблеми стосовно законодавчого збереження 
статусу дикої тварини (навіть у випадку її вилучення з навколиш-
нього природного середовища) – з одного боку, і втрати такого ста-
тусу у випадку вилучення з нього (тварини стають товарно-мате-
ріальними цінностями з іншим правовим режимом) – з іншого, В. 
В. Шеховцов доходить висновку, що єдиним логічним поясненням 
пролонгації статусу диких тварин і, як наслідок, регулювання їхньо-
го статусу, а також відносин власності щодо них нормами спеціаль-
ного фауністичного законодавства, на тварин, що вилучені зі стану 
природної волі та перебувають у неволі або напіввільних умовах, є 
можливість їх вільного або з мінімальними витратами повернення 
до нормальних умов існування в стані природної волі [11, с. 59–61]. 

Відповідно до такої середовищної характеристики (врахо-
ваної і законодавцем), як перебування диких тварин на суші, у 
воді, ґрунті та повітрі, ряд науковців виділяють таку ознаку, як 
відокремленість і самостійність, при цьому зазначаючи, що на 
певній стадії життєвого циклу тварини існують як органічно не-
від’ємні компоненти інших елементів природного середовища 
або інших живих організмів (паразитуючі організми, мікрофауна 
ґрунту і таке інше) і, відповідно, їх доцільно виключати з числа 
об’єктів тваринного світу, а питання про охорону та використання 
зазначених організмів слід відносити до правового регулювання 
тих природних компонентів, невід’ємною частиною яких вони є  
[3, с. 23; 8, с. 25–34; 12, с. 62]. У зв’язку з цим виникає багато спір-
них питань, як, наприклад, недоцільність визнання ембріонів в 
якості самостійних об’єктів тваринного світу [3, с. 23], з чим не 
можна погодитись, так як тварини на самих ранніх (аж до яйцеклі-
тини) стадіях розвитку є об’єктами тваринного світу, і, відповідно, 
збір пташиних яєць, яєць плазунів або будь-яких інших об’єктів 
тваринного походження (ікри, яєць або лялечок комах, коконів і 
тому подібних), що є вмістилищем повноцінного тваринного ор-
ганізму на певній стадії його розвитку, є не що інше, як вилучення 
об’єктів тваринного світу із середовища перебування [4, с. 13].

Територіальна ознака випливає зі змісту ст. 1 Закону України 
«Про тваринний світ», зокрема це – постійне чи тимчасове пере-
бування об’єктів тваринного світу на території України або при-
належність до природних багатств її континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони [2]. Таким чином, до тва-
ринного світу відносяться ті тварини, які постійно перебувають у 
межах державного кордону України (лінія і вертикальна поверхня, 
що проходить по цій лінії, які визначають межі території Украї-
ни – суші, вод, надр, повітряного простору [13]) або відносяться 
до мігруючих видів. Зокрема, Україна як держава приєдналася до 
Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (відпо-
відно із Законом України від 19.03.1999), згідно з якою «мігру-
ючий вид» означає всю популяцію або географічно ізольовану 
частину популяції будь-якого виду диких тварин або будь-якого 
таксону цих тварин нижчого рангу, значна частина якої циклічно 
і передбачливо пересікає один або більше кордонів національної 
юрисдикції; «ареал» означає всю територію суші або акваторії, 
на якій мешкають тварини певного мігруючого виду, а також яку 
вони пересікають або над якою вони перелітають під час міграцій 
[14]. До тваринного світу відносяться також тварини, що нале-
жать до природних багатств її континентального шельфу (розмір 
континентального шельфу визначається відповідно до ст. 76 Кон-
венції з морського права 1982 р., ратифікованої Законом України 
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від 03.06.1999 [15]) та виключної (морської) економічної зони 
(морські райони, зовні прилеглі до територіального моря України, 
включаючи райони навколо островів, що їй належать; ширина ви-
ключної (морської) економічної зони становить до 200 морських 
миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне 
море України [16]). Порядок охорони, використання і відтворення 
об’єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони України регулюється зако-
нами України і нормами міжнародного права.

Вище ми зазначали про існування двох відмінних точок зору 
щодо розуміння змісту поняття «тваринний світ», тому згідно другої –  
цим поняттям повинні охоплюватись усі тварини, а не лише дикі.

Зокрема, піддаючи критиці визначення тваринного світу, що 
міститься в законодавстві і літературних джерелах, російський 
вчений М. Н. Веденін зазначає, що в науковому сенсі поняття 
«тваринний світ» повинно охоплювати всі різновиди тваринного 
світу, включаючи домашніх тварин, які в юридичній літературі 
нерідко виводяться за його межі та розглядаються лише як товар-
но-матеріальні цінності, об’єкти права власності й інших прав, і, 
як далі наголошує автор, не повинна відбуватися підміна одних 
понять іншими, як це відбулося в цьому випадку: одне, більш ши-
роке поняття (тваринний світ) було замінено іншим, більш вузь-
ким – дика фауна [17, с. 40–41].

Абсолютно аналогічна точка зору висловлюється і в дисер-
таційному дослідженні Л. Д. Нечипорук «Еколого–правове регу-
лювання раціонального використання об’єктів тваринного світу»  
[8, с. 21–22, 33]. 

Висновки. Проте, на нашу думку, у поняття «тваринний світ» 
треба вкладати дещо інший зміст, аніж сукупність усіх різновидів 
тварин, як то диких, домашніх, сільськогосподарських і так далі. 
Для узагальненого позначення останніх існує поняття «тварини», 
яке міститься в Законі України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» і означає біологічні об’єкти, що відносяться до фа-
уни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і 
дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові [1].

На наш погляд, використання системного підходу для розу-
міння поняття «тваринного світу» дозволяє розкрити останній 
як цілісну систему, що включає сукупність живих організмів усіх 
видів диких тварин (елементи системи), в якій кожен елемент сис-
теми знаходиться в складних причинних взаємозв’язках з іншими. 
Таке розуміння поняття «тваринного світу» базується на наступ-
них аспектах:

– цілісність – самодостатність тваринного світу по відношен-
ню до світу людини, що обумовлено здатністю до саморегуляції 
(відновлення основних властивостей після природних або антро-
погенних змін) завдяки сукупності складних і різноманітних при-
чинних взаємозв’язків кожного елемента системи з усіма іншими; 

– ієрархічність – наявність рівнів структурно-функціональної 
організації (організмовий, популяційно-видовий), при цьому тва-
ринний світ як система є елементом системи більш високого рангу – 
екосистеми, водночас складається з елементів (живі організми усіх 
видів диких тварин) – підпорядкованих їй систем нижчого рангу;

– взаємозалежність системи і середовища – нерозривна єд-
ність тваринного світу з навколишнім природним середовищем, у 
процесі взаємодії з яким тваринний світ функціонує, формує свої 
властивості і проявляє свою цілісність.
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Городецкая И. А. К пониманию и определению  
понятия «животный мир»

Аннотация. В статье на основе анализа законодатель-
ства и научных подходов к пониманию содержания поня-
тия «животный мир», а также использования системного 
подхода определено понятие «животный мир» и выяснены 
основные системные аспекты, раскрывающие его содер-
жание.

Ключевые слова: животный мир, дикие животные, 
животные, признаки, система.

Horodetska I. To understanding and determination of 
concept «animal world»

Summary. In the article, on the basis of the analysis of 
legislation and scientific approaches to understanding the 
content of the term «animal world», and use a systematic 
approach defined the concept of «animal world» and clarified 
the basic system aspects that reveal its contents.

Key words: animal world, wild animals, animals, signs, 
system.
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ПРИНЦИП РОЗШИРЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 

В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВІДХОДИ
Анотація. У статті розглянуто особливості імплемен-

тації до законодавства України про відходи принципу роз-
ширеної відповідальності виробника, загальні засади такої 
відповідальності, а також основні напрямки та шляхи вдо-
сконалення національного законодавства в цій сфері.

Ключові слова: відходи, право поводження з відхо-
дами, екологічна безпека, принципи екологічного права, 
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Постановка проблеми. Розвиток та формування сучасного 
національного екологічного законодавства супроводжуються 
активним вивченням міжнародного досвіду та запровадженням 
до нього найкращих світових та закордонних практик. Однією 
з підгалузей екологічного права, яка наразі відчуває значний 
вплив міжнародного законодавства, є право поводження з від-
ходами. Крім того, проведення активної роботи із вдосконален-
ня законодавства відбувається в рамках євроінтеграційних про-
цесів, що реалізуються в Україні, випливають з її міжнародних 
зобов’язань та вимагають відповідної теоретичної роботи в цій 
сфері. Одним із актуальних питань вдосконалення законодав-
ства про відходи є запровадження розширеної відповідальності 
виробника, яка представляє собою засіб підтримки розробки та 
виробництва товарів, що повністю враховує та полегшує ефек-
тивне використання ресурсів впродовж усього їхнього життє-
вого циклу, включаючи їх відновлення, повторне використання, 
розбирання та утилізацію без шкоди для вільного обігу товарів 
на внутрішньому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї теми дає 
підстави стверджувати, що питання відповідальності в еколо-
гічному праві вже були предметом цілого ряду досліджень як 
загальних проблем екологічного права, так і спеціальних дослі-
джень у сфері юридичної відповідальності за екологічні право-
порушення. Зокрема, можна виділити роботи В. І. Андрейцева, 
А. Г. Бобкової, С. Б. Гавриша, А. П. Гетьмана, М. В. Краснової, 
І. І. Митрофанова, Б. Г. Розовського та інших вчених. Разом з 
тим слід зазначити, що концепція розширеної відповідально-
сті виробника має дещо відмінний характер, який пов’язаний, 
насамперед, із створенням ефективної системи поводження з 
відходами, знаходиться на стику екологічних, господарських, 
податкових відносин. Зважаючи на вищевикладене, можна кон-
статувати, що наявні роботи саме з цієї проблематики мають 
епізодичний характер та не створюють стрункої, логічної та 
послідовної системи.

З урахуванням вищевикладеного метою статті є аналіз 
засад розширеної відповідальності виробника з метою форму-
вання теоретичних наукових підходів щодо зменшення обсягу 
утворення відходів, забезпечення їх вторинної переробки, за-
безпечення їх утилізації, а також рекомендацій щодо їх прак-
тичної реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підписання 
в березні 2014 року політичної частини Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом (далі – Угода), а в 
червні 2014 року й економічної частини цієї Угоди вимагають 
від України здійснення цілого ряду кроків, спрямованих на її 
виконання, які змінюють, уточнюють, а також доповнюють 
основні політичні, економічні, соціальні, екологічні орієнтири 
та встановлюють строки їх виконання. У повній мірі зазначене 
відноситься й до сфери поводження з відходами. Так, у Главі 
6 Угоди «Навколишнє середовище» міститься цілий ряд поло-
жень щодо розвитку співробітництва з питань охорони навко-
лишнього середовища, посилення природоохоронної діяльно-
сті, збереження природних ресурсів, підвищення економічної 
та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної полі-
тики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня 
виробництва завдяки сучасним технологіям.

Зокрема, у контексті поводження з відходами, у статті 361 
Угоди передбачено, що управління відходами та ресурсами є 
одним з головних напрямків співробітництва, а статтею 363 
визначено, що: «Поступове наближення законодавства України 
до права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища здійснюється відповідно до Додатка ХХХ 
до цієї Угоди» [1]. Заходи, передбачені Додатком ХХХ до Глави 
6 «Навколишнє природне середовище» Розділу V «Економічне 
і галузеве співробітництво», визначають широке коло питань, 
які необхідно вирішити Україні протягом визначеного часу. 
Зазначений додаток передбачає імплементацію європейського 
законодавства не в повному обсязі, а лише започаткування на-
ціонального правового регулювання відповідно до духу та бу-
кви acquis communautaire. Однак, імплементація цих положень 
є наріжним каменем щодо подальшого поступу України на 
шляху до її євроінтеграції. Так, у сфері поводження з відхода-
ми на цьому етапі заплановано імплементація лише 3 основних 
Директив:

– Директиви № 2008/98/ЄС про відходи;
– Директиви № 1999/31/ЄС про захоронення відходів 

зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
№ 1882/2003;

– Директиви № 2006/21/ЄС про управління відходами ви-
добувної промисловості та внесення змін і доповнень до Ди-
рективи № 2004/35/ЄС [2].

Саме ці документи мають надзвичайно велике методологіч-
не, ціннісно-політичне значення та нормотворче значення, яке 
на довгий час визначать шляхи розвитку національного законо-
давства про відходи.

Одним з напрямків імплементації Директиви № 2008/98/ЄС 
про відходи, яка за своєю суттю є рамковим документом у сфері 
поводження з відходами в країнах ЄС, є встановлення механіз-
му повного покриття витрат згідно з принципом «забруднювач 
платить» та принципом розширеної відповідальності виробни-
ка, протягом 5 років з дня набрання чинності Угодою [2].

Виконання цього зобов’язання створює передумови для 
розгляду питань як у теоретичній та практичній площині. Так, 
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принцип «забруднювач платить» (в його дещо іншій терміноло-
гічній конструкції) знайшов своє відображення в екологічному 
законодавстві України. Так, у статті 3 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» серед принци-
пів охорони навколишнього природного середовища визначено 
такі як «безоплатність загального та платність спеціального ви-
користання природних ресурсів для господарської діяльності» 
та «встановлення екологічного податку, збору за спеціальне 
використання води, збору за спеціальне використання лісових 
ресурсів, плати за користування надрами відповідно до Подат-
кового кодексу України» [3]. Вказані принципи за своїм змістом 
фактично і є реалізацією принципу «забруднювач платить», а 
отже його імплементація матиме, скоріше за все, процедурний 
характер, який стосуватиметься забезпечення механізму пов-
ного покриття витрат, пов’язаних із поводженням з відходами.

Дещо інша ситуація виникає з імплементацією принципу 
розширеної відповідальності виробника. Поява зазначеного 
принципу, який наразі стає одним із базових принципів пово-
дження з відходами, обумовлена процесами підвищення со-
ціальної відповідальності бізнесу, збільшенням екологічної 
складової виробництва та споживання, розвитком екологічного 
світогляду людини, а також усвідомленням глобальності еко-
логічних проблем. Пошук оптимальної моделі вирішення про-
блем накопичення відходів призвів до появи теоретичної мо-
делі, за якої тягар та витрати на вирішення проблеми відходів 
покладався не на споживача або владу, а на виробника відходів. 
Зазначена модель повинна була забезпечити більшу увагу ви-
робників до екологічності продукції, яка ними виробляється, 
мінімізувати її негативний екологічний вплив, а також створю-
вати систему вторинної переробки виробленої продукції. Вона 
спочатку пройшла апробацію в окремих країнах та на окремих 
групах товарів, та позитивно себе зарекомендувала, що зреш-
тою призвело до нормативного закріплення її засад на рівні ЄС.

На відміну від Директиви № 2008/98/ЄС про відходи  
Закон України «Про відходи» не містить не тільки принципу 
розширеної відповідальності виробника, але й засад для його 
комплексної реалізації. Хоча при цьому слід відмітити, що 
окремі його елементи в законодавстві присутні. Так, у статті.  
17 цього закону з моменту його прийняття було передбачено, 
що: «Підприємства, установи та організації усіх форм власно-
сті у сфері поводження з відходами зобов’язані: ... б) забезпе-
чувати приймання та утилізацію використаних вітчизняних та 
імпортних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилась 
продукція підприємств, установ чи організацій, або укладати 
угоди з відповідними організаціями на її збирання та утиліза-
цію» [4]. Зазначене положення знаходило своє відображення 
ще в одній статті Закону, а саме в пункті «г» статті 31, де визна-
чалось, що «З метою запобігання або зменшення обсягів утво-
рення відходів та стимулювання впровадження маловідходних 
технологій Кабінет Міністрів України, міністерства та інші 
центральні і місцеві органи виконавчої влади в межах своєї 
компетенції здійснюють: … г) розроблення системи поводжен-
ня з імпортними пакувальними матеріалами і тарою».

Наразі зазначене положення значно розширено з ураху-
ванням тривалого процесу вивчення закордонного досвіду та 
імплементації європейського законодавства. Зокрема, спочатку 
у 2010, а потім у 2012 році збільшено перелік об’єктів, щодо 
яких повинні бути створені відповідні системи поводження 
з відходами. Так, у діючій редакції Закону: «З метою запобі-
гання або зменшення обсягів утворення відходів та стимулю-
вання впровадження маловідходних технологій Кабінет Міні-
стрів України, міністерства та інші центральні і місцеві органи 
виконавчої влади в межах своєї компетенції здійснюють: … 

г) розроблення та впровадження системи поводження з паку-
вальними матеріалами і тарою; системи збирання, видалення, 
знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); сис-
теми збирання, заготівлі та утилізації зношених шин, резино-
технічних виробів та відходів резинотехнічного виробництва; 
системи заготівлі та утилізації непридатних до використання 
транспортних засобів; системи збирання та утилізації елек-
тричного та електронного обладнання; системи збирання, ви-
далення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються 
в процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, 
пов’язаних з ними дослідних робіт» [4].

Таким чином, у національному законодавстві визначено не-
обхідність виокремлення 7 груп відходів, стосовно яких необ-
хідно розробити ефективні системи поводження з ними. Саме 
стосовно цих груп продукції й є логічним залучення виробника 
до вирішення проблем їх утилізації після закінчення їх життє-
вого циклу, у тому числі відповідно до практики Європейського 
Союзу.

Отже, виникає необхідність щодо розвитку цих положень 
шляхом подальшої імплементації вимог Директиви № 2008/98/
ЄС про відходи у сфері застосування розширеної відповідаль-
ності виробника. Слід відмітити, що зазначена Директива вста-
новлює лише загальні засади розширеної відповідальності ви-
робника. Так, відповідно до її вимог держави мають право для 
посилення повторного використання, запобігання, переробки 
та іншого виду утилізації відходів вжити законодавчих чи не-
законодавчих заходів, щоб кожна фізична чи юридична особа, 
яка за родом діяльності розвиває, оброблює, має справу, продає 
чи імпортує продукти (виробник продукту), мала розширену 
відповідальність виробника.

Зазначені заходи можуть включати прийняття повернутих 
продуктів та відходи, що лишилися після їх використання, по-
дальше управління відходами та фінансову відповідальність за 
таку діяльність. Ці заходи можуть включати зобов’язання нада-
ти публічно доступну інформацію, що стосується міри, до якої 
продукт може бути повторно використаний та утилізований [5].

При цьому держава має право вжити заходів для заохочен-
ня розробки продуктів для зменшення їхнього впливу на до-
вкілля та вироблення відходів, та простежити, щоб утилізація 
та ліквідація продуктів, що перетворилися на відходи, відбу-
валися у відповідності з вимогами щодо дотримання ієрархії 
поводження з відходами та охорони навколишнього природно-
го середовища та здоров’я населення. Зазначені заходи можуть 
бути спрямовані на стимулювання розвитку, виробництва та 
просування продукції багаторазового використання, технічно 
тривалої та придатної для належної та безпечної переробки піс-
ля того, як вона перетвориться на відходи, та ліквідація якої не 
шкодить довкіллю. При цьому повинні бути враховані технічні 
можливості, економічна доцільність, загальний екологічний та 
соціальний вплив та наслідки для здоров’я людини, а також на-
лежне функціонування внутрішнього ринку.

Таким чином, саме ці положення і підлягають своєму ві-
дображенню в Законі України «Про відходи». З нормотворчої 
точки зору реалізація цього може відбуватись шляхом вклю-
чення основних положень до різних статей цього закону або 
(що вбачається більш доцільним) включенням до тексту закону 
окремої статті «Обов’язки виробників у сфері поводження із 
відходами окремих видів продукції», яку текстуально можна 
розмістити за статтею 17 Закону «Обов’язки суб’єктів госпо-
дарської діяльності у сфері поводження з відходами».

Крім того, незважаючи на те, що Угода не передбачає не-
гайної імплементації цілого ряду Директив ЄС, які закріплю-
ють особливості поводження з окремими видами відходів та 
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містять положення щодо порядку реалізації розширеної від-
повідальності виробника окремих видів продукції, слід вже 
розробляти нормативні акти в цій сфері, які узгоджуються із їх 
вимогами. Так, на рівні ЄС діє цілий ряд Директив, які регулю-
ють поводження з окремими видами відходів, та встановлюють 
вимоги щодо розширеної відповідальності виробника:

– Директива Європейського Парламенту та Ради 94/62 / EC 
від 20 грудня 1994 року про упаковці і пакувальних відходах;

– Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/96 / 
ЄС із змінами від 27 січня 2003 року про відходи електричного 
та електронного обладнання (WEEE);

– Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/53 /  
ЄС від 18 вересня 2000 року про відпрацьовані транспортні за-
соби; 

– Директива Європейського Парламенту та Ради 2006/66 / 
ЄС від 6 вересня 2006 року про батареї і акумулятори та від-
працьовані батареї та акумулятори та скасування Директиви 
91/157 / EEC; 

– Директива Ради 75/439 / EEC від 16 червня 1975 року 
щодо утилізації відпрацьованих масел доповнена Директивою 
87/101/EEC [6].

Зазначені Директиви регулюють не тільки особливості по-
водження з окремими видами відходів, але й встановлюють 
механізми розширеної відповідальності виробника, спрямовані 
на вирішення проблеми поводження з ними. 

Зокрема, цими директивами встановлюються об’єкти 
оподаткування, умови звільнення від нього, обов’язки щодо 
організації прийому відходів та їх утилізації, повноваження 
операторів таких відходів тощо. Зазначені питання підляга-
ють у подальшому вирішенню в національному законодавстві  
України

Висновки. Проведений аналіз свідчить про те, що наразі 
Україна має цілий ряд обов’язків щодо імплементації законо-
давства Європейського Союзу у сфері поводження з відходами 
в рамках Угоди про асоціацію. Разом з тим, хоча Угода й перед-
бачає лише впровадження трьох Директив у цій сфері, але реа-
лізація їх положень органічно тягне за собою імплементацію й 
цілого ряду інших Директив. Одним з таких положень є норми 
щодо запровадження розширеної відповідальності виробників, 
яка пролонгує обов’язки виробників окремих видів продукції 
щодо утилізації цієї або подібної продукції по закінченню її 
життєвого циклу або (у випадку невиконання виробниками та-
ких обов’язків) акумулювання коштів для вирішення проблем 
утилізації такої продукції.
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Зуев В. А. Принцип расширенной ответственности 
производителя и перспективы его имплементации в 
национальное законодательство об отходах

Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
имплементации в законодательство Украины об отходах 
принципа расширенной ответственности производителя, 
общие начала такой ответственности, а также основные 
направления и пути усовершенствования национального 
законодательства в этой сфере. 
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Zuiev V. The principle of extended producer 
responsibility and the perspectives of his implementation 
to the national of waste legislation

Summary. The article describes the features of the 
implementation of the legislation of Ukraine on waste principle 
of extended producer responsibility, the general principles 
of such liability, as well as guidelines and ways to improve 
national legislation in this sphere. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА 
ЩОДО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 

НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ В УКРАЇНІ 
Анотація. Статтю присвячено історичному аспекту 

розвитку законодавства щодо правової охорони земель від 
забруднення небезпечними речовинами. Здійснено аналіз 
законодавства, що діяло на теренах України, починаючи з 
ХІ і до початку ХХІ століття.

Ключові слова: історичний аспект, небезпечні речови-
ни, правова охорона земель, забруднення.

Постановка проблеми. Дбайливе ставлення до землі може 
виникати і розвиватися тільки при дотриманні певних умов. На 
всіх етапах свого розвитку людина була тісно пов’язана із зем-
лею. Непомірне використання людиною земельних ресурсів, 
економічні наслідки науково-технічного прогресу перетвори-
лися на найактуальніші проблеми сьогодення. Так, досліджен-
ня генезису правових норм щодо правової охорони земель від 
забруднення небезпечними речовинами дають змогу щодо по-
шуку нових способів для розв’язання та вирішення проблеми, 
що стосується правової охорони земель від забруднення небез-
печними речовинами. Тому дослідження питання про історич-
ні аспекти розвитку правової охорони земель від забруднення 
небезпечними речовинами в Україні є актуальними і в теоре-
тичному, і в практичному значенні. Справедливо та виправдано 
визначає відомий юрист-вчений Г. Ф. Шершеневич: «Поняття 
людини самі складають продукт історичного розвитку. Для 
того, щоб оцінити значення здобутих сучасними знаннями тео-
ретичних понять та поставлених сучасним життям практичних 
цілей, необхідно співвіднести їх з поняттями та цілями інших 
епох» [1, с. 132]. 

Мета статті полягає в дослідженні історичних аспектів 
розвитку законодавства щодо правової охорони земель від за-
бруднення небезпечними речовинами.

Виклад основного матеріалу. Окремі аспекти цієї пробле-
матики досліджували такі вчені: В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк,  
А. Г. Бобкова, М. М. Бринчук, А. П. Гетьман, О. Л. Дубовик, 
Ю.Г. Жариков, І.І. Каракаш, О.С. Колбасов, В. В. Костицький, 
М. В. Краснова, С. М. Кравченко, П. Ф. Кулинич, Н. Р. Мали-
шева, В. І. Семчик, Ю. С. Шемшученко, М. В. Шульга та інші. 
Необхідно звернути нашу увагу на те, що комплексного та єди-
ного дослідження цієї проблеми немає. 

Найбільш яскравою серед правових пам’яток Київської 
Русі є «Руська Правда», яка являла собою звіт давньорусько-
го звичаєвого права в епоху Київської держави та феодальної 
роздрібленості. Так, «Руська Правда» зберегла інформацію про 
розподіл земель за видами угідь (дворові,орні землі, пустопо-
рожні, мисливські угіддя), але не розподіляла їх за якісними 
характеристиками. На мою думку, на відсутність спеціальних 
знань і потреби в них у першому зводі законів «Руської Прав-
ди» вплинув той факт, що усі землі були родючими, на це вка-
зував їх якісний стан. Проте більшість статей «Руської Правди» 
на той час стояли на охороні приватної власності на землю. Так, 
наприклад, ст. 34 Короткої редакції «Руської Правди» передба-
чала штраф у розмірі 12 гривень за псування межового знаку: 

«А иже межу переореть либо перетес, то за обиду 12 гривне» 
[2, с. 27]. 

У кінці ХIII – початку XIV ст. на території Київської Русі 
існувало приблизно п’ятдесят князівств. У 1320 р. ці князів-
ства об’єдналися з Литовським князівством (за винятком Га-
личини). Позитивним було те, що в цей період на Україні-Русі 
«Руська Правда» мала чинність основного закону. Так, поряд 
з раніше досліджуваними джерелами права, які діяли на тери-
торії України, з’явилися нормативні акти польсько-литовського 
походження. Наприклад, на територію нашої держави поширю-
валися положення «Уставу на волоки» 1528 р. та Литовсько-
го статуту 1529 року. Розподіл земель за їх станом та якістю 
можна зустріти в «Уставі на волоки» 1528 р., а саме в арти-
клі 16 регламентувалося, що за оброблення земельних ділянок  
(в залежності від їх якості та ступеня забруднення) встановлю-
валося різне винагородження: «з волоки сеножатное, где могут 
быти дрова и проробки, з сеножати добрые – 50 грошей, а з се-
редние – 30 грошей, а с подлые – 20 грошей, а з велми подлые, 
болотливые або песковатые – 15 грошей» [2, с. 57].

Отже, з цього випливає, що «подлыми, велми подлыми, 
болотливыми та песковатыми» волоками є землі, що вже за-
бруднені, і це, безумовно, вплинуло на їхні якісні показники. 
Оброблення таких земель було найважчою справою для селян. 
Так, на мою думку, на це вплинуло і визначення найменшої 
грошової суми для селян-кріпаків, яке стало причиною для ще 
більшого забруднення земель.

Для того щоб перешкодити цьому, Литовський статут 1529 р.  
встановив у розділі восьмому вимоги щодо регулювання зе-
мельних відносин: володілець землі, що протягом трьох років 
жив із цієї землі, мав право пред’явити позов навіть проти влас-
ника, якщо той завдав збитків землі [3, с. 44].

У період Національно-визвольної війни 1648–1654 рр. для 
регулювання поточних відносин, у тому числі і земельних, мало 
значення гетьманське законодавство (Гетьманські універсали). 
Так, у Березневих статтях 1654 р. закріплюється існування 
того правового ладу, який сформувався на той період в Україні.  
Після їх підписання Б. Хмельницьким Україна до 1917 р.  
стала входити до складу Росії як невід’ємна її частина. 

Окремі норми щодо правової охорони земель ми знаходимо в 
актах царської влади. Так, вже в середині ХVII ст. у Валовому на-
казі царя Михайла Федоровича для писарів та піддячих, які були 
уповноважені на писцові межування, знайшли своє відображен-
ня норми права щодо стимулювання охорони та раціонального 
використання земель сільськогосподарського призначення в 
залежності від їх стану та рівня родючості: «Окремо описува-
ти орні землі, які заросли лісом, надавати на них пільги в усіх 
державних податях строком на 15 років; на ділянки, які заросли 
чагарником, – 10 років, на чисті перелоги, – 5 років для того, щоб 
стимулювати їх освоєння і раціональне використання» [5, с. 8]. 

Однак, найбільш ефективні заходи, що мали безумовне та 
безпосередньо пряме відношення до збереження якості та ро-
дючості землі, були розпочаті Петром І, який видав у 1722 р. 
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Указ, що закріплював: «Ліси вирубати лише на гнилісній місце-
вості, а не на болотах та сухих ґрунтах» [1, с. 144]. 

Окремі норми щодо правової охорони земель містилися і в 
Жалувальній грамоті містам Катерини II (1785 р.). У ній було 
закріплено обов’язкове будівництво міст лише за затвердженим 
планом (ст. 1) та конкретними нормативами використання місь-
ких земель [ 3, с. 45].

Найбільших змін землекористування в Україні зазнало у 
20-х роках XIX століття внаслідок бурхливого промислового 
росту, розвитку машинного виробництва, внаслідок чого еро-
довані і забруднені небезпечними речовинами землі стали за-
ймати значну територію країни. Якщо в 1825 р. в Україні налі-
чувалося 649 підприємств, то з 1825 по 1858 рр. їхня кількість 
збільшилася в чотири рази. У 1854 р. тільки на території Сло-
бідської України функціонувало 243 промислових підприємств 
(у 1825 р. їх було лише 76) [4, с. 257]. 

Проголошення селянської реформи 1861 р. поклало поча-
ток формуванню земельного законодавства. Положенням від  
19 лютого 1861 р. усі землі губерній були поділені на три сму-
ги: перша – нечорноземна, друга – чорноземна, третя – степова 
[5, с. 44]. З цього ми припускаємо, що це Положення закріпило 
розподіл земель у залежності від їх якості та стану. Разом з тим 
реформою 1861 р. ще більше були покращені і вдосконалені 
певні умови для швидкого розвитку промислового капіталізму, 
обумовленого попитом на продукцію чорної металургії та ма-
шинобудування, кам’яне вугілля, залізну руду. Так, в Україні  
в 1900 р. налічувалося 5301 промислових підприємств з 
кількістю працюючих у кожному близько і понад 16 чоловік  
[4, с. 280]. З цього ми робимо висновок, що вся ця господарсь-
ка діяльність тільки сприяла ще більшому забрудненню земель 
небезпечними речовинами. 

Нові реформи, які були запропоновані та здійснені урядом 
П. Столипіна, надали змогу отримати селянам статус приватно-
го власника. Були прийняті основні документи реформи: Указ 
від 9 листопада 1906 р. «Про новий пільговий порядок виділу 
з общини», Закон Державної думи від 14 червня 1910 р., Закон 
про землевпорядкування від 24 травня 1911 р. Цими актами 
були визначені принципові положення земельних перетво-
рень, а система землевпорядних комісій, створених Указом від  
4 березня 1906 р., стала головним виконавцем столипінського 
земельного законодавства [6, с. 42]. 

Наступний етап розвитку земельного законодавства тісно 
пов’язаний з подіями 1917 р.: громадянська війна і військова ін-
тервенція принесли величезні страждання народу та знищили 
господарське життя країни. Держава не розпоряджалася про-
мисловими товарами для обміну на продукти сільського госпо-
дарства, і це не давало можливості отримати їх засобами това-
рообігу. Тому одним із перших законодавчих актів Радянської 
влади в галузі земельних відносин був ленінський Декрет «Про 
землю», який поклав початок виникненню та розвитку в нашій 
країні зовсім нової галузі – радянського земельного права. На 
III Всеросійському з’їзді Ради, що відбувся 26–27 жовтня (8–9 
листопада) 1917 р. проголошувалось, що вся власність на зем-
лю скасовувалась та передавалася трудовому народу – бідним 
селянам. У цьому Декреті були описані основні умови землево-
лодіння, землекористування та переходу земель до державної 
власності, але ні слова не було сказано щодо її правової охо-
рони і раціонального використання [7, с. 43]. Отже, у Декреті 
«Про землю» була проголошена націоналізація земель. Цей Де-
крет створив та визначив основу для всього земельного фонду 
Радянської держави і подальшого земельного законодавства. 

Так, Закон «Про соціалізацію землі» став прямим продов-
женням Декрету «Про землю». Відповідно до ст. 20 Закону 

«Про соціалізацію землі» регламентувалося, що окремими ді-
лянками землі для здійснення сільського виробництва могли 
користуватися: держава в особі органів Радянської влади, гро-
мадські організації, сільськогосподарські комуни і товариства, 
окремі сім’ї та особи [8, с. 26]. Крім цього, зазначеною статтею 
цього Закону було встановлено, що земельними ділянками мо-
жуть користуватися для суспільних і особистих потреб з ме-
тою забудови органи Радянської влади, громадські організації, 
окремі сім’ї та особи (якщо забудова не є засобом отримання 
прибутку), торгівельно-промислові і транспортні підприєм-
ства (з особливого дозволу та під контролем радянської влади)  
[5, с. 96].

Положенням «Про земельні комітети та про регулювання 
ними сільськогосподарських відносин» від 4 грудня 1917 р. 
була затверджена Інструкція «Про регулювання земельними 
комітетами земельних і сільськогосподарських відносин», яка 
закликала селян перейти від боротьби за землю до її колектив-
ної обробки, до використання досягнень науки і техніки.

Землі всенародного земельного фонду Інструкція розділила 
на дві категорії: 1) землі спеціальної культури та промислового 
значення, які не підлягали роздробленню (сади і розсадники, 
зернові господарства, розплідники племінної худоби, кінські 
заводи, орно-промислові господарства, які вирощують цукро-
ві буряки, тютюн, хміль, а також дослідні та експериментальні 
поля та ділянки, поля сільськогосподарських та інших учбових 
закладів; 2) землі, які підлягали розподілу в користування на 
рівних трудових началах (до них відносились землі, які не мали 
спеціального і промислового значення) [8, c. 15].

Таким чином, усі землі розподілялися на певні категорії в 
залежності від їх промислового значення, що безпосередньо 
вказувало на той факт, що держава та суспільство сприймало 
землю тільки як фактор виробництва, тобто для промислової та 
господарської діяльності людини. 

У 1922 р. в Україні вперше була здійснена кодифікація зе-
мельного законодавства. Резолюцією третьої сесії ВУЦИК від 
25 жовтня 1922 р. був ухвалений Кодекс законів про землю. 
Цей Кодекс було затверджено постановою VII Всеукраїнського 
з’їзду Рад 14 грудня 1922 р.

Відображаючи політичні й економічні реалії того часу, в 
Україні вперше була здійснена кодифікація земельного зако-
нодавства в 1922 р. Так, Резолюцією третьої сесії ВУЦИК від  
25 жовтня 1922 р. був ухвалений Кодекс законів про землю. Цей 
Кодекс також закріплював націоналізацію землі й скасування 
приватної власності на неї, забороняв купівлю-продаж та інші 
угоди, пов’язані з відчуженням землі. Усі громадяни, незалежно 
від статі, віросповідання та національності, наділялися правом 
на одержання землі в користування безоплатно [9, c. 15].

Однак, у цьому Земельному кодексі УРСР не приділялося 
належної уваги врегулюванню проблеми щодо правової охо-
рони земель і, як наслідок, правовій охороні земель від їх за-
бруднення небезпечними речовинами, а, навпаки, сприяло ще 
більшому забрудненню земель небезпечними речовинами, що 
прискорило процеси їхньої деградації. Отже, виходячи з вище-
викладеного, зробимо висновок про те, що прийнятий у 1922 р. 
Земельний кодекс УРСР мав економічну і політичну (а не еко-
логічну) спрямованість. І, як наслідок цього, вже в 30-ті роки в 
СРСР і в радянських республіках, включаючи УРСР, відбулися 
кардинальні зміни в державі, які були пов’язані із швидким та 
інтенсивним розвитком промисловості, транспорту, енерге-
тики, містобудівництва і сільського виробництва. Усі ці види 
діяльності людини, які слугували прогресом для суспільства, 
стали основними та головними джерелами забруднення земель 
небезпечними речовинами.
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Так, в Положенні «Про Всесоюзний фонд», який був при-
йнятий 27 березня 1937 р., визначалось, що об’єм і спосіб добу-
вання корисних копалин та ступінь техногенного забруднення 
земель небезпечними речовинами були засекречені [7, с. 44]. 
А в Конституції СРСР 1936 р. та в Конституції УРСР 1937 р. 
ще не знайшли своє відображення норми права, які регулювали 
питання щодо правової охорони земель від антропогенного і 
техногенного навантаження з боку людини [2, с. 479]. Так, у 
воєнний та повоєнний період також не приділялося значної 
уваги правовій охороні земель, як наслідок – і правовій охороні 
земель від забруднення небезпечними речовинами.

Таким чином, на цей період земля розглядалася лише  
як основний засіб виробництва, який не має здатності до  
виснаження.

Усвідомлення державою і суспільством того, що земельні ре-
сурси мають здатність до виснаження та забруднення, призвело 
до того, що перед ними виникло та гостро постало питання про 
раціональне використання земель та їх охорону. Сутність цієї за-
дачі полягала, з однієї сторони, у тому, щоб правильно визначити 
господарське цільове призначення тієї чи іншої земельної ділян-
ки, маючи на увазі її використання для досягнення найбільшої 
користі для суспільства. З іншої сторони, раціональне викори-
стання землі полягає в досягненні найбільш корисного ефекту 
від експлуатації земельної ділянки [10, с. 9].

Так, у період 1957–1963 рр. в усіх союзних республіках 
були прийняті закони про охорону природи. У них був наве-
дений перелік об’єктів природи, які підлягали охороні, та ви-
значені організаційно-правові норми за порушення правил 
природокористування і природоохорони. Прийнятий Закон 
Української РСР «Про охорону природи Української РСР» 
від 30 червня 1960 р. визначив, що охорона природи полягає 
в збереженні, раціональному використанні, розширеному від-
творенні природних ресурсів, серед яких в першу чергу виді-
лив земельні ресурси. В інтересах правової охорони земель від 
забруднення небезпечними речовинами на законодавчому рівні 
заборонялась така господарська діяльність, яка могла шкідливо 
вплинути на стан і якість земель [3, с. 53]. 

Отже, відродження та злет наукових ідей, присвячених 
проблемам охорони довкілля, у тому числі правової охорони 
земель від забруднення небезпечними речовинами, пов’язані з 
прийняттям у 60-х роках ХХ ст. комплексних законів про охо-
рону природи в союзних республіках колишнього СРСР. 

ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР у березні 1967 р. прийня-
ли Постанову «Про невідкладні заходи щодо захисту ґрунтів 
від вітрової та водної ерозії». Цією Постановою правова охо-
рона земель визначена найважливішою справою, яка має дер-
жавне значення і стає міцною базою науково обґрунтованого 
планування [11, с. 29]. 

Отже, у результаті виникнення загрози глобальної кризи в 
природі, земельне законодавство почало розвиватися в напрям-
ку екологізації. Так, 1 липня 1969 р. набули законної сили Ос-
нови земельного законодавства СРСР і радянських республік, 
які були затвердженні на п’ятій сесії Верховної Ради СРСР сьо-
мого скликання 13 грудня 1968 р. Вони засвідчили на всесоюз-
ному рівні свідоме та дбайливе ставлення нашого суспільства 
до природних ресурсів, перш за все це стосується земельних 
ресурсів. Так, опрацьовані документи виявили, що правовій 
охороні земель приділили особливу увагу. Основи земельного 
законодавства СРСР і радянських республік вперше в ст. 13 на 
всесоюзному законодавчому рівні закріпили обов’язкову вимо-
гу до промислових і будівельних підприємств, організацій та 
установ не допускати забруднення земель виробничими, інши-
ми видами відходів та стічними водами [3, с. 54].

Таким чином, саме цей документ став базою для прийняття 
нового Земельного кодексу УРСР та докорінно змінив парадиг-
му землекористування. З цього моменту підприємства, устано-
ви та організації були зобов’язані не допускати забруднення 
земель виробничими та іншими відходами, а також стічними 
водами.

Другий Земельний кодекс УРСР був прийнятий 8 липня 
1970 р. і введений у дію 1 січня 1971 р. У цьому Кодексі вперше 
в главі 6 знайшли своє відображення правові норми, що стосу-
валися правової охорони земель, які забруднені небезпечними 
речовинами. Так, у ч. 1 ст. 30 цього нормативно-правового акту 
регламентувалося, що промислові та будівельні підприємства, 
організації та установи зобов’язані не допускати засмічення 
та забруднення сільськогосподарських та інших земель вироб-
ничими та іншими відходами, а також стічними водами. Крім 
того, ч. 2 ст. 30 доповнює та розширює вимоги ч. 1 ст. 30 ЗК 
УРСР щодо забруднення земель небезпечними речовинами, 
відображаючи їх у наступному: «Підприємства, організації та 
установи, які виробляють або застосовують у виробництві от-
руйні речовини та отрутохімікати, зобов’язані вживати заходів 
для запобігання їх шкідливого впливу на землю» [12].

Звернемо нашу увагу безпосередньо на те, що за порушен-
ня законодавства про охорону земель також була встановлена 
юридична відповідальність. Так, Указом Президії Верховної 
Ради СРСР «Про адміністративну відповідальність за пору-
шення земельного законодавства» від 14 травня 1970 р. перед-
бачалась юридична відповідальність у вигляді штрафу, який 
стягувався в адміністративному порядку за такі порушення: 
псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення 
земель виробничими та іншими відходами та стічними водами; 
невиконання обов’язкових заходів щодо покращення земель 
та охорони ґрунтів від вітрової, водної ерозії та інших проце-
сів, що погіршують стан ґрунтів, у розмірі до 100 карбованців  
[11, с. 47]. 

Вперше на конституційному рівні в Радянській державі 
знайшли своє відображення норми щодо правової охорони зе-
мель у Конституціях СРСР і УРСР 1978 р. Так, наприклад, у ст. 
18 Конституції СРСР закріплюється, що в інтересах нинішньо-
го і майбутніх поколінь у СРСР здійснюються необхідні заходи 
для охорони і науково обґрунтованого та раціонального вико-
ристання землі. Так, ідентичний зміст цієї статті ми бачимо і в 
Конституції УРСР [2, с. 656]. 

 У період активних земельних перетворень, починаючи з 
1990 р., були здійснені значні кроки в області правового регу-
лювання охорони земель. Спочатку в Основах земельного за-
конодавства СРСР і союзних республік від 28 лютого 1990 р., 
а потім і в Земельному кодексі УРСР від 18 грудня 1990 р. була 
закріплена глава 6 «Охорона земель і підвищення родючості 
ґрунтів» [14]. Слід зазначити, що нова редакція Земельного 
кодексу України була прийнята 14 березня 1992 р. Так, ст. 85 
цього кодексу закріпила порядок визначення ГДК хімічних, ра-
діоактивних та інших небезпечних речовин у ґрунті [15].

З проголошенням незалежності України в нашій краї-
ні приймається низка нормативно-правових актів, які мають 
безпосередній вплив на розвиток і формування інституту 
правової охорони земель у незалежній та суверенній державі. 
Конституцією України, яка була прийнята 28 червня 1996 р., 
проголошувалось у ст. 14, що земля є основним національним 
багатством, що перебуває під особливою охороною держави.  
25 жовтня 2001 р. Верховною Радою України був прийнятий 
новий Земельний Кодекс України, який набрав чинності 1 січня 
2002 р. Інститут правової охорони земель знайшов своє відо-
браження в розділі VI зазначеного нормативно-правового акту. 
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Вперше правова охорона земель від забруднення небезпечними 
речовинами була виділена в окрему ст. 167 Земельного кодексу 
України, яка має назву «Охорона земель від забруднення небез-
печними речовинами» [16]. Так, на виконання вимог ЗК Укра-
їни 19.06.2003 р. був прийнятий Закон України «Про охорону 
земель», у якому міститься ст. 45 із ідентичною назвою [17].

Висновки. Аналіз та дослідження історичного матеріа-
лу дає підстави визначити і запропонувати такі етапи істори-
ко-правового розвитку законодавства щодо правової охорони 
земель від забруднення небезпечними речовинами: 

– Перший етап розвитку законодавства в ХІ–ХІV ст. відзна-
чався тим, що земля підлягала лише правовій охороні в межах 
охорони права власності на землю і була спрямована лише на 
охорону приватної власності.

– Другий етап розвитку законодавства XVI–XIX ст. харак-
теризується зародженням окремих норм, що стосуються право-
вої охорони земель від забруднення небезпечними речовинами, 
незважаючи на те, що здійснювалися в межах права власності 
на землю. 

– Третій етап тривав з грудня 1917 р. і до 1960 р. Земельне 
законодавство цього етапу відображало більш економічну і по-
літичну спрямованість, а не екологічну. 

– Четвертий етап розпочався з 60-х рр. ХХ ст. і продовжу-
вався до 1991 р. Цей період характеризується початком закрі-
плення правової охорони земель від забруднення небезпечними 
речовинами, як на всесоюзному, так і на державному рівні.

– П’ятим є сучасний етап історичного розвитку законодав-
ства у сфері правової охорони земель від забруднення небез-
печними речовинами, він бере свій початок з 1991 р. і триває 
до сьогодні. 
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Попова А. А. Исторические аспекты развития зако-
нодательства по правовой охране земель от загрязне-
ния опасными веществами

Аннотация. Статья посвящена историческому разви-
тию законодательства по правовой охране земель от за-
грязнения опасными веществами. Автором был проведен 
анализ законодательства, которое действовало на террито-
рии Украины с ХI и до начала ХХI века. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЛЯМИ ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

Анотація. У статті проаналізовано поняття права ко-
ристування землями громадської забудови, наведено його 
класифікацію, розглянуті види права користування, на яких 
здійснюється використання земель громадської забудови.

Ключові слова: землі громадської забудови, право 
користування землями, постійне користування, оренда зе-
мель, суперфіцій. 

Постановка проблеми. Питання, пов’язані з видами ви-
користання земель громадської забудови, сьогодні актуалізу-
ються. Проте Земельний кодекс України (далі – ЗК України) 
цю сферу врегульовує лише фрагментарно і не виокремлює 
особливостей в зазначеній сфері. Аналіз чинних земельно-пра-
вових приписів свідчить, що використання земель забудови 
можливе як власниками цих земель, так і землекористувачами. 
У першому випадку йдеться про землі громадської забудови, 
що перебувають у приватній власності фізичних та юридич-
них осіб. У другому випадку коло землекористувачів значно 
ширше: відповідні суб’єкти можуть здійснювати як постійне і 
орендне землекористування, так і речове право – суперфіцій.

Ґрунтовний аналіз теоретичних аспектів права користу-
вання землями відображено в наукових працях таких вче-
них-правників: В. І. Андрейцева, Ю. О. Вовк, І. І. Каракаша,  
П. Ф. Кулинича, А. М. Мірошниченка, В. В. Носіка, Н. І. Титова,  
М. В. Шульги та інших. Проте ці дослідження мали загальноте-
оретичний характер. Питання пов’язані з правом користування 
землями громадської забудови ними не розглядалися.

Метою статті є аналіз права користування землями громад-
ської забудови та його видів.

Виклад основного матеріалу. При дослідженні права зем-
лекористування необхідно виходити з того, що будь-яка діяль-
ність людей в тій чи іншій мірі нерозривно пов’язана із земель-
ними ресурсами. У певних випадках відносини, які виникають, 
є невід’ємними від життєдіяльності людини, і це зумовлює 
необхідність функціонування відповідної правової форми, яку 
можна виразити в природничому земельному праві.

На думку М. В. Шульги, здійснення землекористування 
виступає юридичною формою реалізації конкретних інтересів 
землекористувачів та власників земельних ділянок, а також у 
певній мірі інтересів держави та територіальної громади, як 
власників значної частини земель [2, c. 115].

Як підкреслювала Н. І. Титова, термін «землекористування» 
вживається в двох аспектах: а) як один із елементів права влас-
ності на землю; б) як самостійний правовий інститут постій-
ного користування земельною ділянкою (зараз – землями дер-
жавної та комунальної власності). Таким чином, з одного боку, 
це право в суб’єктивному розумінні можна розглядати як одну 
із правомочностей власника земельної ділянки, а з іншого –  
як правовий титул, що надає фізичним та юридичним особам 
суб’єктивне право використовувати земельну ділянку, відмін-
ний від права власності [3, с. 231].

Ю. О. Вовк у свій час зазначав, що суб’єктивне право ко-
ристування землею – це право безпосередньої експлуатації 

конкретної земельної ділянки з метою одержання будь-якого 
певного блага. Особа, яка не володіє таким правом, не є земле-
користувачем. Воно може володіти, управляти, розпоряджатися 
землею, але не користуватися нею [4, c. 81].

Таким чином, суб’єктивне право користування землями 
громадської забудови можна розглядати як відмінний від права 
власності правовий титул, що надає можливість фізичним та 
юридичним особам всіх форм власності у встановленому зако-
ном порядку та в межах своєї правосуб’єктності використову-
вати земельні ділянки із земель громадської забудови.

В об’єктивному розумінні, як стверджує І. І. Каракаш, пра-
во землекористування становить систему правових норм, закрі-
плених в земельному законодавстві, що регулюють суспільні 
відносини, пов’язані з одержанням корисних властивостей зе-
мельних ресурсів [5, с. 134].

У свою чергу, А. М. Мірошниченко висловлює позицію, 
відповідно до якої право землекористування визначається як 
інститут земельного права, сукупність правових норм, що ре-
гулюють здійснення суб’єктивного права землекористування, 
його виникнення, зміну і припинення [6, с. 231].

Отже право користування землями громадської забудови в 
об’єктивному розумінні слід визначати як сукупність правових 
норм, що регулюють відносини у сфері виникнення, зміни і 
припинення права фізичних та юридичних осіб всіх форм влас-
ності на використання земельних ділянок громадської забудо-
ви, а також реалізації зазначеними суб’єктами цього права.

Право користування землею є строго цільовим. Земельна 
ділянка в цілому повинна використовуватися відповідно до 
призначення. Право землекористування характеризується стій-
кістю, стабільністю та самостійним захистом прав землекорис-
тувачів. За цільовим призначенням право користування земля-
ми громадської забудови полягає в тому, що воно здійснюється 
для задоволення містобудівних потреб.

Право користування землями громадської забудови можна 
класифікувати за багатьма критеріями. 

По-перше, воно поділяється за суб’єктами. Так, здійснюва-
ти право користування землями громадської забудови можуть: 
1) фізичні особи; 2) юридичні особи всіх форм власності; 3) те-
риторіальні громади (в особі місцевих рад); 4) держава (в особі 
органів державної влади).

По-друге, право користування різниться в залежності від 
титулу, на якому воно здійснюється: 1) постійне користування; 
2) оренда; 3) суперфіцій.

По-третє, на зміст права користування землями громадської 
забудови суттєво впливають строки, на які земельні ділянки на-
даються в користування. Тому уявляється, що таке право можна 
поділити на: 1) постійне; 2) тимчасове.

Особливості здійснення права землекористування на зем-
лях громадської забудови визначається в чинному земельному, 
містобудівному та цивільному законодавстві з огляду, по-перше, 
на функціональне використання земельних ділянок відповідно 
до містобудівного законодавства, по-друге, правове становище 
суб’єктів здійснення прав на земельні ділянки, по-третє, юрис-
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дикцією сільських, селищних, міських рад щодо регулювання 
земельних відносин стосовно вказаних земель [7, с. 403].

Сьогодні законодавець створює ситуацію, коли найбільш 
розповсюдженим є використання земель громадської забудови 
на підставі постійного користування. Земельне законодавство 
не для всіх суб’єктів передбачає можливість одержання земель-
них ділянок у власність, зокрема підприємства, установи та ор-
ганізації, що належать до державної та комунальної власності.

Відсутність заздалегідь встановленого строку права по-
стійного землекористування, з одного боку, надає цьому виду 
землекористування сталого характеру, а з другого – підвищує 
ступінь стабільності правомочностей постійного землекорис-
тувача. Так, стосовно земель громадської забудови його осо-
бливість полягає в тому, що воно гарантує непорушність прав 
на розташовані на відповідних земельних ділянках об’єкти не-
рухомості громадського призначення.

В умовах виключної державної власності на землю в ра-
дянські часи інститут права постійного користування землею 
був домінантним і універсальним. За його допомогою держава 
регулювала доступ громадян і юридичних осіб до земельної 
власності та визначала умови володіння нею. При підготовці 
проекту ЗК України, що нині чинний, було закладено цілком 
логічне й обґрунтоване формулювання, що в постійне корис-
тування земельні ділянки можуть надаватися лише державним 
і комунальним юридичним особам. Адже такі юридичні особи 
є суб’єктами відповідно права державної чи права комунальної 
власності. При виникненні в держави чи територіальної гро-
мади потреби у використанні наданих у постійне користуван-
ня земельних ділянок для інших цілей, власник таких ділянок 
може задовольнити такі інтереси не тільки шляхом вилучення 
земельної ділянки, але і шляхом ліквідації або реорганізації 
юридичної особи, що автоматично тягне за собою припинення 
права постійного користування на землю. Саме через меншу 
захищеність права постійного користування землею порівняно 
із захищеністю права власності на землю слушною уявляється 
думка П. Ф. Кулинича, який вважає недоцільним внесення змін 
до ст. 92 ЗК України з метою розширення кола суб’єктів права 
постійного користування землею [8, c. 53].

В свою чергу, А. М. Мірошниченко вважає, що треба ско-
ріше відмовитися від постійного землекористування, адже 
суб’єкти такого користування поставлені в несприятливі умови 
при здійсненні господарської діяльності, не маючи можливо-
сті відчужувати земельні ділянки, залучати до них інвестиції  
[9, с. 247]. З такою думкою слід погодитися.

Крім постійного користування ще одним видом права ко-
ристування є оренда. Визначення оренди в якості головного 
(але не єдиного) права на земельні ділянки, особливо у великих 
містах, у цілому обґрунтовано, оскільки воно найбільш зручне, 
перспективне і фінансово вигідне.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про оренду землі» від 
6 жовтня 1998 року в редакції Закону № 5245–VI від 6 вересня 
2012 року орендодавцями земельних ділянок є громадяни та 
юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділян-
ки, або уповноважені ними особи. Орендодавцями земельних 
ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, 
селищні, міські ради в межах повноважень, визначених зако-
ном. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад, є районні, обласні 
ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах 
повноважень, визначених законом. Орендарями земельних ді-
лянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору 
оренди належить право володіння і користування земельною 
ділянкою.

Передача об’єкта оренди орендарю здійснюється орендо-
давцем у строки та на умовах, що визначені в договорі оренди 
землі, за актом приймання-передачі. Відповідно до ч. 1 ст. 19 
Закону України «Про оренду землі», строк дії договору оренди 
землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 
50 років. Після завершення будівництва та прийняття об’єкта 
в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, на-
даної для потреб будівництва та обслуговування відповідного 
об’єкта громадського призначення, має право на першочергове 
укладення договору оренди землі на строк до 50 років або при-
пинення дії договору оренди землі.

Однак, варто звернути увагу на те, що існуюче правове 
регулювання відносин з оренди є надмірним, наприклад, за-
конодавством передбачена необґрунтовано велика кількість 
істотних умов договору, чисельні формальності при його 
укладенні, необхідність державної реєстрації права оренди 
тощо. Все це істотно ускладнює користування земельними 
ділянками, робить нестійким становище сторін договору, 
стримує розвиток економіки. Таке надмірне регулювання 
стимулює корупцію, породжує численні спори. Право орен-
ди зараз є речовим, у той час як у більшості розвинених 
країн воно є зобов’язальним правом і не підлягає реєстрації. 
Правила про оренду землі сформульовані таким чином, що 
будь-яка зобов’язальна конструкція з використання земель-
ної ділянки ризикує бути кваліфікована як оренда землі з  
усіма наслідками – вимогою реєстрації прав, необхідності  
11 істотних умов договору, розробки технічної документації 
із землеустрою тощо [11, с. 30].

Правовідносини з використання земельних ділянок громад-
ської забудови можуть виникати й на підставі права користу-
вання земельною ділянкою комунальної власності для забудови 
(суперфіцію). Проте таке право органів місцевого самовряду-
вання не є поширеним сьогодні. Впровадження інституту су-
перфіцію сприятиме розвиткові приватноправових відносин у 
сфері використання землі. Втім деякі положення як земельного, 
так і цивільного законодавства України потребують додатково-
го узгодження і відповідних змін і доповнень з метою встанов-
лення досконалішої системи норм для регламентації відносин, 
що стосуються реалізації права користування чужою земель-
ною ділянкою для забудови [12, с. 111].

Відповідно до ст. 102–1 ЗК України, право користування 
чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) вини-
кає на підставі договору між власником земельної ділянки та 
особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною 
ділянкою для таких потреб, відповідно до Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України). Таке право може виникати також 
на підставі заповіту. Суперфіцій щодо земель державної або ко-
мунальної власності не може бути відчужено її землекористува-
чем іншим особам (крім випадків переходу права власності на 
будівлі та споруди), внесено до статутного капіталу, передано в 
заставу. Строк користування земельною ділянкою державної чи 
комунальної власності для сільськогосподарських потреб або 
для забудови не може перевищувати 50 років.

Власник земельної ділянки згідно із ст. 413 ЦК України 
має право надати її в користування іншій особі для будівниц-
тва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових 
та інших споруд і будівель. Також він має право на одержання 
плати за користування належною йому ділянкою. Власник зе-
мельної ділянки має право володіти, користуватися нею в об-
сязі, встановленому договором із землекористувачем. Перехід 
права власності на земельну ділянку до іншої особи не впливає 
на обсяг права власника будівлі (споруди) щодо користування 
земельною ділянкою.
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Відповідно до ст. 415 ЦК України землекористувач має 
право користуватися земельною ділянкою в обсязі, встановле-
ному договором. Він має право власності на будівлі (споруди), 
споруджені на земельній ділянці, переданій йому для забудо-
ви. Особа, до якої перейшло право власності на будівлі (спо-
руди), набуває право користування земельною ділянкою на тих 
же умовах і в тому ж обсязі, що й попередній власник будівлі 
(споруди). Землекористувач зобов’язаний вносити плату за ко-
ристування земельною ділянкою, наданою йому для забудови, 
а також інші платежі, встановлені законом. Землекористувач 
зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до 
її цільового призначення.

Суперфіцій, як інститут земельного права, має приват-
ноправову природу. Суб’єктами відносин щодо суперфіцію є 
власник земельної ділянки (громадяни та юридичні особи – на 
землі приватної власності; територіальні громади, які реалізу-
ють своє право безпосередньо або через органи місцевого са-
моврядування, – на землі комунальної власності; держава, яка 
реалізує це право через відповідні державні органи, – на землі 
державної власності) та особа, яка виявила бажання користу-
ватися цією ділянкою для забудови. У ролі останньої може ви-
ступати будь-яка особа, яка за обсягом своєї правосуб’єктності 
може набувати прав на земельні ділянки і щодо якої чинним за-
конодавством не встановлено обмежень у реалізації її речових 
прав. Також сторони при укладенні договору про встановлення 
суперфіцію на свій розсуд погоджують місце розташування та 
розмір земельної ділянки, строк дії договору, плату за догово-
ром, відповідальність сторін. 

Однак, слід зауважити, що, незважаючи на свою приватно-
правову природу, інститут суперфіцію також підлягає публіч-
ному регулюванню. Так, надана в користування з метою забу-
дови земельна ділянка повинна відповідати певному цільовому 
призначенню, яке встановлюється шляхом віднесення земель 
до тієї чи іншої категорії на підставі рішень органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування відповідно до їх повно-
важень. При цьому слід зауважити, що будівля та споруда по-
винна відповідати цільовому призначенню земельної ділянки. 
Отже, на землях громадської забудови можуть бути розташова-
ні лише будівлі та споруди, що виконують функцію обслугову-
вання населення.

Висновки. Право користування є дуже розповсюдженим 
видом використання земель громадської забудови. Воно може 
розглядатися як в суб’єктивному (правовий титул, що надає 
можливість фізичним та юридичним особам всіх форм влас-
ності у встановленому законом порядку та в межах своєї пра-
восуб’єктності використовувати земельні ділянки із земель 
громадської забудови), так і об’єктивному (сукупність право-
вих норм, що регулюють відносини у сфері виникнення, змі-
ни і припинення права фізичних та юридичних осіб всіх форм 
власності на використання земельних ділянок громадської за-
будови, а також реалізації зазначеними суб’єктами цього права) 
розумінні. Право користування землями громадської забудови 

здійснюється на титулі постійного користування, на умовах 
оренди та на праві користування чужою земельною ділянкою 
для забудови (суперфіцій).
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Федчишин Д. В. Особенности права пользования 
землями общественной застройки

Аннотация. В статье проанализировано понятие права 
пользования землями общественной застройки, приведе-
на его классификацию, рассмотрены виды права пользо-
вания, на которых осуществляется использование земель 
общественной застройки. 

Ключевые слова: земли общественной застройки, 
право пользования землями, постоянное пользование, 
аренда земель, суперфиций.

Fedchyshyn D. The features of the right of use of lands 
of public buildings

Summary. Аrticle analyzes concept of right of use of lands 
of public buildings, its classification is given, kinds of right оf 
use of lands of public buildings are considered.

Key words: lands of public buildings, the right of use of 
lands, permanent use, land lease, superficies.
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Національної академії внутрішніх справ України

МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ГРОМАДЯНИНА
Анотація. У науковій статті розкрито методи іден-

тифікації іноземного громадянина з метою подальшого 
документування для застосування процедури реадмісії. 
Акцентовано увагу на досвід Польщі щодо ідентифікації 
особи і на підставі викладеного пропонується запровадити 
в Україні такі методи ідентифікації особи.

Ключові слова: реадмісія, ідентифікація, іноземний 
громадянин, нелегальна міграція.

Постановка проблеми. Питанням ідентифікації особи 
іноземних громадян останнім часом приділяється найпильні-
ша увага, про що свідчить схвалена 4 червня 2008 року рішен-
ням Спільної комісії держав-учасників Угоди про співпрацю 
держав-учасників СНД у боротьбі з нелегальною міграцією  
«Методика проведення ідентифікації особи іноземних грома-
дян і осіб без громадянства, затриманих компетентними органа-
ми без документів, що засвідчують особу», в якій представлені 
основні дії уповноважених державних органів, що робляться з 
метою встановлення особи іноземного громадянина [1].

Метою статті є аналіз і оцінка методів ідентифікації іно-
земного громадянина в зарубіжних країнах для визначення 
можливості запровадження їх в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Так, іноземний громадянин, 
відносно якого прийнято рішення про видворення, має бути ви-
дворений за межі країни. 

Нерідко особа не має необхідних документів і, отже, повин-
на бути «ідентифікована», щоб отримати документи, на основі 
яких вона може перетнути межу і в’їхати в країну свого похо-
дження. Одній з найважливіших характеристик реадмісії, яка 
відрізняє її від стандартної процедури видворення, являється 
те, що в разі реадмісії запитуюча держава не зобов’язана іден-
тифікувати іноземного громадянина, якого вона переміщає в 
запитувану державу.

Досить довести, що ця особа проникла на територію запи-
туючої держави з території запитуваної держави. У цьому ви-
падку клопотання про реадмісію повинно містити інформацію 
про відсутність документів, засвідчуючих особу, а також свід-
чення і докази, необхідні для реадмісії. У такому разі обов’язок 
по ідентифікації особи «лягає на плечі» запитуваної держави. 
Саме тому для запитуваної держави важливо мати, у свою чер-
гу, угоди про реадмісію з країнами походження мігрантів. Ці 
угоди створюють правове зобов’язання для країн походження 
по співпраці і швидкій відповіді в разі виникнення необхідно-
сті ідентифікувати їх громадян і видати їм проїзні документи. 
Проблема ідентифікації (тобто придбання проїзних докумен-
тів) і співпраці з країнами походження для вирішення цієї про-
блеми вважається найважчою в плані видворення нелегальних 
мігрантів.

Враховуючи важливість проблеми, у більшості країн ЄС 
ідентифікацією займаються зазвичай цілі підрозділи компе-
тентного органу або навіть окремий орган.

Так, у Нідерландах ідентифікацією займається Агентство 
по репатріації і депортації, що діє незалежно від Служби ім-
міграції і натуралізації. Різні підрозділи цього агентства спеці-
алізуються на окремих регіонах світу, що веде до накопичення 

додаткових знань і, отже, до підвищення ефективності роботи 
співробітників.

У Польщі відповідальність за ідентифікацію іноземних гро-
мадян, що підлягають видворенню, несе прикордонна служба. 
Основний спосіб отримання необхідних ідентифікаційних доку-
ментів – через дипломатичні або консульські місії країн похо-
дження мігрантів. Зазвичай з питань ідентифікації з консульства-
ми зв’язується начальник прикордонної служби. Проте якщо в 
країні є декілька консульських представництв країни походжен-
ня, цей обов’язок ділиться між територіальними підрозділами 
прикордонної служби, тобто командири загонів прикордонної 
служби самі звертаються у відповідні консульства. Якщо в Поль-
щі немає дипломатичного представництва країни походження, 
запити відносно ідентифікації і видачі проїзних документів 
спрямовуються консульствами Польщі в інших державах у від-
повідні дипломатичні або консульські місії, що представляють 
країну походження особи. Відповідальність за встановлення і 
підтримку контактів з цими службами несе керівник прикордон-
ної служби. Найчастіше в цьому випадку прибігають до послу-
гам консульств Польщі в Москві, Берліні і Брюсселі.

У Польщі ідентифікувати людину можна, передусім, по 
номеру, який кожен польський громадянин отримує згідно з 
центральним реєстром населення. За допомогою цього номе-
ра можна відшукати персональні дані конкретної людини, ві-
домості про його батьків, адресу номери посвідчення особи і 
паспорта. По номеру паспорта в архівах можна відшукати фо-
тографію його власника. Громадяни Польщі, які підозрювали-
ся, обвинувачувалися або були засуджені за вчинення злочинів, 
проходили процедуру дактилоскопування в процесі слідства, а 
це означає, що їх особи можуть бути встановлені за допомогою 
відбитків пальців. 

У Польщі, як і в ряді інших країн Європейського Союзу, 
введені інноваційні методи ідентифікації особи, наприклад, за-
прошення фахівців з ідентифікації в особі представників кон-
кретної національності з країни передбачуваного походження 
ідентифікованої особи.

Так, у 2007 році польська прикордонна служба почала вико-
ристовувати цей метод у рамках угоди про реадмісію з В’єтна-
мом. У 2007 році був також підписаний протокол, згідно з яким 
в’єтнамська сторона виражала готовність регулярно посилати в 
Польщу в’єтнамських фахівців для проведення ідентифікації і 
документування затриманих нелегальних мігрантів, які вважа-
лися в’єтнамцями [2].

Фахівці розмовляють з особами, що знаходяться в спеціаль-
них установах, чиї особи не можуть бути встановлені, з тими, 
хто вже не міститься в спеціальних установах, але звернулися 
за наданням «толерантного» статусу, і з тими, хто вже отримав 
цей статус внаслідок неможливості пройти ідентифікацію.

В рамках дослідження особливо хотілось би відмітити дос-
від Польщі щодо ідентифікації особи і на підставі викладеного 
нами пропонується запровадити в Україні такі методи іденти-
фікації особи, як:

– запрошення фахівців з ідентифікації в особі представни-
ків конкретної національності з країни передбачуваного похо-
дження ідентифікованої особи;
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– ідентифікація особи по номеру, який кожен громадянин 
України отримував би з центральним реєстром населення;

– дактилоскопування в процесі слідства, а це означає, що 
особи можуть бути встановлені за допомогою відбитків паль-
ців, якщо вони підозрювалися, обвинувачувалися або були за-
суджені за вчинення злочинів;

– отримання необхідних ідентифікаційних документів –  
через дипломатичні або консульські місії країн походження  
мігрантів.

Хотілось би відмітити, що Польща також бере участь у 
германському проекті під назвою «Повернення 2006» («Return 
2006»), метою якого є розробка нових методів ідентифікації 
спільно з африканськими партнерами. Цей проект орієнтова-
ний на роботу з 6 африканськими країнами: Єгиптом, Берегом 
Слонової Кості, Ганою, Гамбією, Ліберією і Сьєрра-Леоне. 
Проект розбитий на 4 етапи. Перший етап полягає у відвіду-
ванні цих країн для встановлення контактів з представниками 
місцевих імміграційних служб. Другий етап передбачає відві-
дування представниками імміграційних служб цих країн сво-
їх партнерів за проектом – країн ЄС для узгодження спільних 
дій. Третій етап передбачає поїздки в країни ЄС африканських 
фахівців для зустрічей з іноземцями, які вважаються громадя-
нами відповідної африканської країни, але які не можуть бути 
ідентифіковані співробітниками посольства або консульства 
цієї країни. Останній етап передбачає організацію країнами ЄС 
спільних чартерних рейсів для повернення осіб, ідентифікова-
них і забезпечених документами в ході цього процесу.

Зазвичай, чим краще стосунки між відповідними органами 
повертаючої країни і країни походження, тим швидше прохо-
дить процес ідентифікації. Польський досвід свідчить, що вста-
новлення прямих контактів між міграційними службами країн і 
організація візитів фахівців з метою ідентифікації осіб, що по-
вернулися, являється найефективнішим способом ідентифіка-
ції і розвитку тісніших контактів між відповідними органами.

Зважаючи, що ідентифікація іноземних громадян часто 
може виявитися проблематичною для державних органів, об-
мін міжнародним досвідом може стати ключовим у пошуку но-
вих рішень проблеми. З цієї причини, нижче наведені декілька 
загальних прикладів з досвіду держав-членів ЄС.

У разі небажання особи розкрити дані про себе органи влади 
різних держав використовують різні підходи. У державах-членах 
ЄС велика частина нелегальних мігрантів звертається за притул-
ком по прибуттю на територію ЄС. Після отримання негативної 
відповіді на своє клопотання, і якщо немає інших підстав для 
надання їм легального статусу, вони стають нерегулярними/
нелегальними мігрантами і повинні залишити країну. Досьє і 
відбитки пальців цих людей зберігаються в системі Eurodac, яка 
шляхом взаємодії держав-членів ЄС може в окремих випадках 
сприяти ідентифікації тих, хто просив, але не отримав притулок. 
Держави-члени ЄС мають також власні електронні бази цих від-
битків пальців. Тривають обговорення ширшого використання 
біометричних даних, що, окрім іншого, включає збір додаткових 
(біометричних) даних під час видачі віз.

Питання про збір даних відносно реадмісії являється клю-
човим, особливо для країн, яка подає запит. Конкретні відомо-
сті про реадмісованих осіб і їх подальшу долю (наприклад, чи 
вдалося їх ідентифікувати і повернути у відповідні країни похо-
дження) дозволяють запитуючій державі однозначно обґрунту-
вати договірній стороні (чи сторонам) успіх або невдачу проце-
дури реадмісії і складнощі, що стоять за угодами про реадмісію 
для запитуваної держави. 

Один з методів, використовуваних у країнах ЄС для вста-
новлення приналежності до певного громадянства видворених 

осіб, – лінгвістичні тести, у ході яких фахівці розмовляють з 
людиною і з урахуванням місцевих акцентів і володіння мовою 
можуть точно встановити країну його походження. З іншого 
боку, деякі країни (наприклад, Бельгія, Естонія і Ірландія) не 
використовують такі тести систематично, заявляючи, що їх 
результати не завжди надійні і досить часто не приймаються 
деякими країнами походження.

Як вже відзначалося раніше, усі держави-члени ЄС пра-
цюють разом із співробітниками зарубіжних посольств/кон-
сульств або навіть запрошують представників безпосередньо 
з країн походження для бесіди з іноземними громадянами, що 
імовірно мають громадянство відповідної країни. 

Проблема неефективної співпраці дипломатичних пред-
ставництв низки країн походження зазвичай вирішується на: 

а) зустрічах між високопоставленими державними особами 
і послами відповідних країн; 

б) за допомогою прямих контактів між державними агент-
ствами; 

в) у результаті укладення меморандумів про взаєморозу-
міння між країнами і підписання угод про реадмісію для ство-
рення зобов’язань по ефективній співпраці при виконанні про-
цедур повернення.

Якщо конкретна проблема відразу не вирішується або якщо 
країна походження не відмовляється співпрацювати, але об’єк-
тивно вимагає багато часу для ідентифікації свого громадяни-
на, у державах-членах ЄС існує практика видачі односторон-
нього проїзного документу ЄС. 

Угоди про реадмісію ЄС надають можливість використати 
проїзний документ ЄС, що дозволяє поверненій особі поки-
нути територію ЄС і в’їхати на територію запитуваної третьої 
країни. Стандартний проїзний документ ЄС видається на осно-
ві Рекомендації Ради і Парламенту від 30 листопада 1994 року 
про використання стандартного проїзного документу для цілей 
видворення іноземних громадян. Проте в такій угоді повинна 
міститися згода третьої країни прийняти цей документ, як, на-
приклад, це має місце в угодах про реадмісію між країнами ЄС 
і між Росією і ЄС.

Тому, слід сказати, що, хоча встановлення особи інозем-
ного громадянина часто залежить від можливостей держави, 
наявних в його розпорядженні ресурсів і доступності високих 
технологій для створення і підтримки баз даних, встановлення 
громадянства і видача відповідній особі документів залежить 
від співпраці між державами.

Слід зауважити, що запропоновані варіанти дій з ідентифі-
кації (а також повернення) особи, що відмовляється співпрацю-
вати з зазначених питань, доцільно застосовувати комплексно в 
різних поєднаннях, оскільки тільки в цьому випадку досягати-
меться максимальний ефект.

Попри всі зусилля не завжди досягається позитивний ре-
зультат і в окремих випадках особу іноземного громадянина 
так і не вдається встановити. Як же повинні будуватися подаль-
ші стосунки з такою категорією громадян? На сьогодні світова 
практика не виробила універсального рішення, у різних краї-
нах це питання вирішується по-різному. Найбільш поширений 
механізм документування особи спеціальним документом, що 
визнається тільки в країні перебування. Зазначений документ 
надає іноземному громадянинові, особа якого фактично не 
встановлена, право, обтяжене різними обмеженнями, тимча-
сово перебувати на території держави до тих пір, поки він не 
буде успішно ідентифікований і не отримає документ, виданий 
уповноваженими органами держави його справжнього грома-
дянства, засвідчуючий особу і надаючий право перетину дер-
жавного кордону. Характерна назва такого правового статусу 
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особи – «толерантне перебування», тобто перебування особи 
на території не відповідає інтересам держави, але в той же час 
відносно особи з незалежних від держави причин не може бути 
реалізована процедура примусового повернення [3]. 

Висновки. В Україні коло питань, пов’язаних з невстанов-
ленням особи мігранта, також законодавчо не визначено, що 
утворює певну прогалину в законодавстві. Проте, враховую-
чи зростаючу міграційну привабливість держави і поступову 
зміну його статусу з держави транзиту на державу кінцевого 
призначення, слід припустити, що в майбутньому підрозділи 
державної міграційної служби України впритул стикатимуться 
з подібними ситуаціями, що ставить вже сьогодні завдання ви-
роблення відповідного алгоритму дій, який, очевидно, повинен 
буде враховувати наявний міжнародний досвід. А саме: введен-
ня поняття «особи толерантного перебування»; визначення її 
правового статусу; правове регулювання її тимчасового прожи-
вання на території України.

Література:
1. Методика проведення ідентифікації особи іноземних громадян і 

осіб без громадянства, затриманих компетентними органами без 
документів, що засвідчують особу (схвалена 4 червня 2008 року 
рішенням Спільної комісії держав-учасників Угоди про співпрацю 
держав-учасників СНД у боротьбі з нелегальною міграцією) [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jva-bueren.nrw.de.

2. Umowa o readmisji miĊdzy Polska а Wietnam, podpisana w 2004 roku, 
Dz.U. UE L 2007.129.40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
file:///C:/TCPU61/Programm/Opera/Downloads/temporary_downloads/
BSP_Book9.pdf.

3. EU travel letters are standard travel documents used for the 
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Белоконь А. В. Методы идентификации иностран-
ного гражданина

Аннотация. В данной научной статье раскрыты ме-
тоды идентификации иностранного гражданина с целью 
дальнейшего документирования для применения про-
цедуры реадмиссии. Акцентировано внимание на опыт 
Польши относительно идентификации лица и на основа-
нии изложенного предлагается ввести в Украине такие ме-
тоды идентификации.

Ключевые слова: реадмиссия, идентификация, 
иностранный гражданин, нелегальная миграция.

Belokon A. Methods for the identification of foreign 
citizens

Summary. In this scientific article the methods of 
authentication of foreign citizen are exposed with the aim 
of the further documenting for application of procedure of 
readmit. Attention is accented on experience of Poland in 
relation to authentication of person and on the basis of the 
stated it is suggested to enter such methods of authentication 
of person in Ukraine.

Key words: readmit, authentication, foreign citizen, illegal 
migration.
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Національної академії внутрішніх справ

АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО АСПЕКТУ «БЕЗПРЕДМЕТНИХ 
ЗЛОЧИНІВ» У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ 
З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Анотація. Статтю присвячено з’ясуванню юридично-
го змісту поняття «безпредметні злочини». Автор аналізує 
основні різновиди тлумачення терміну «безпредметні зло-
чини» у сфері службової діяльності та професійної діяль-
ності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Ключові слова: предмет злочину, «безпредметні зло-
чини», «офіційний документ», «неправомірна вигода».

Постановка проблеми. Нині однією з основних «прога-
лин» кримінально-правової доктрини є невизначеність сутнос-
ті категорії «безпредметні злочини». На нашу думку, основною 
причиною виокремлення цього поняття є факультативність 
предмету злочину. Адже існують випадки, коли предмету зло-
чину не існує, так як злочинне посягання спрямоване або без-
посередньо на правовідносини, що охороняються криміналь-
ним законом, або на особу, якій злочином завдається шкода, або 
ж лише виникає загроза заподіяння такої шкоди.

Значний внесок у розробку проблеми «безпредметності» зло-
чинів було здійснено Є. Лащуком і М. Бікмурзіним, що досліджу-
вали правову природу цього поняття, крім того, А. Чучаєвим,  
М. Пановим, Н. Квасневською, А. Барановим та багатьма інши-
ми, що зосереджували увагу на досліджені конкретних понять 
та категорій, що лежать в основі теорій «безпредметності» зло-
чинів.

Метою статті є систематизація існуючих знань та встанов-
лення істинного змісту поняття «безпредметні злочини» у сфе-
рі службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
наданням публічних послуг.

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі не 
існує сталого підходу до окреслення юридичного змісту «без-
предметних злочинів». Однак, на нашу думку, можна виділити 
чотири основні способи тлумачення цього поняття: по-перше, 
«безпредметні злочини» – це злочини, що вчиняются шляхом 
бездіяльності; по-друге, «безпредметними» є злочини, предмет 
яких визначений бланкетною диспозицією; по-третє, «безпред-
метних злочинів» взагалі не існує; на сам кінець, «безпредмет-
ними» є злочини, предмет яких не окреслений кримінальним 
законом. 

Прихильником першої концепції, згідно з якою «безпред-
метними» є ті злочини, що вчиняються у формі бездіяльності, 
є А. І. Чучаєв, який у своєму визначенні предмету злочину на-
голошує на тому, що матеріальний предмет зовнішнього світу 
чи об’єкт інтелектуальної власності визнається предметом зло-
чину лише в тих випадках, коли зазнає впливу [1, с. 67], яким 
традиційно визнають дію, яку певна особа (предмет, явище) ви-
являє стосовно іншої особи чи предмета. Таким чином, врахо-
вуючи це твердження та ст. 11 Кримінального кодексу України,  
яка закріплює, що діяння складається з двох частин – дії (актив-
ної форми поведінки людини) та бездіяльності (пасивної форми 
поведінки людини), впливом, на нашу думку, слід вважати лише 

дію. Тобто, теоретично злочини, вчинені у формі бездіяльності, 
є безпредметними. Прикладом такого злочину у сфері службо-
вої діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг, могла б стати службова недбалість, тобто не-
виконання або неналежне виконання службовою особою своїх 
службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що 
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свобо-
дам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським 
інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Однак, на нашу думку, незважаючи на логічність цієї кон-
цепції, вона є надміру вузькою, адже фрагментарно тлумачить 
зміст «безпредметних злочинів», зважаючи лише на форму 
впливу суб’єкта злочину на об’єкт чи предмет як його скла-
дову частину, залишаючи поза увагою змістовне наповнення 
останнього поняття. Адже фактично пропонує визнавати пред-
метами злочинів й так звані «ідеальні блага» – предмети нема-
теріального світу, сприймати та досліджувати які можна суто 
теоретично. Проте, ми переконані, що визнання «ідеальних 
благ» предметами злочинів є неможливим. Так як, по-перше, 
ілюзорним є механізм впливу на річ, що існує лише теоре-
тично; по-друге, в уяві громадян та законодавця один і той же 
«ідеальний предмет» злочину може бути представлений в діа-
метрально протилежних формах, мати різний зміст, що на прак-
тиці призведе до численних юридичних помилок; по-третє,  
визнання предметом злочину предметів нематеріального світу 
приховує в собі серйозну загрозу, тому що без суттєвих пояс-
нень може зруйнувати інститут предмета злочину в криміналь-
ному праві [2, с. 274].

Відповідно до другої концепції тлумачення правової при-
роди «безпредметних злочинів» слід здійснювати крізь призму 
бланкетної диспозиції, наявність якої в статті кримінального 
закону означає необхідність звернення до іншогалузевих норм 
[3] за для деталізації конкретної кримінально-правової норми. 
У наукових колах бланкетні диспозиції, здебільшого, пози-
тивно оцінюються вченими. Так, М. Панов та Н. Кваснєвська 
зауважують, що вони надають можливість досягти повноти і 
чіткості правового регулювання в ситуаціях, коли одні й ті самі 
суспільні відносини регламентуються не тільки кримінальним 
правом, а й нормами інших галузей права (чи законодавства), 
крім того, бланкетні диспозиції надають кримінальному закону 
більшого динамізму, гнучкості та стислості, одночасно забезпе-
чуючи його відносну стабільність [4, c. 51]. 

Проте, незважаючи на всі позитивні риси бланкетних дис-
позицій, на нашу думку, їх наявність у тексті вітчизняного кри-
мінального закону, по-перше, є прямим порушенням статті 3 КК 
України, яка містить чіткий перелік законів, що можуть набути 
статусу джерел кримінального права; по-друге, свідчить про 
недосконалість структури кримінального закону. Більше того, 
наявність бланкетних диспозицій зумовлює і чимало праворе-
алізаційних проблем, зокрема необхідність точного з’ясування 
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правового припису, до якого відсилає кримінальний закон, що, 
безперечно, в умовах високого ступеню колізійності вітчизня-
ного законодавства, здійснити достатньо проблематично. Тому 
закономірною є позиція законодавця, який намагається усуну-
ти бланкетність диспозицій статей кримінального закону, що 
передбачають відповідальність за злочини у сфері службової 
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг. Зокрема, у 2013 році з тексту КК України 
було вилучено поняття «хабар», зміст якого розкривався на-
віть не в іншому нормативно-правовому акті, а в акті судового 
тлумачення. Однак, не зважаючи на позитивні зрушення, певні 
елементи бланкетності XVII Розділ КК України все ж зберіг, 
зокрема зміст понять «гроші» та «нематеріальні активи», що 
є елементами поняття «неправомірна вигода», розкривається в 
інших законодавчих джерелах (Цивільному кодексі України та 
Податковому кодексі України відповідно). 

Таким чином, враховуючи вищевикладене та сучасний стан 
викладення правових норм у Кримінальному кодексі України, 
на нашу думку, зважаючи на всі недоліки бланкетних диспози-
ції, їх наявність – невідворотна, адже зумовлена системним ха-
рактером права. Тому, ми вважаємо, що позиція, згідно з якою 
предмет злочину не може визначатись бланкетною диспозиці-
єю, є вкрай радикальною. Так як досить часто предмет злочину 
може бути описаний в статті лише частково, а з’ясування інших 
його ознак буде можливим лише за рахунок звернення до інших 
нормативних джерел, що фактично не повинно заважати речі 
матеріального світу набути статусу предмета злочину.

Згідно з третьою концепцією безпредметних злочинів вза-
галі не існує. Прихильники цієї позиції в якості її аргументації 
наводять два докази.

Перший із них полягає в тому, що предмет можна виділити в 
будь-яких суспільних відносинах, що охороняються криміналь-
ним законом, у зв’язку з тим, що абстрактних або безпредметних 
суспільних відносин не існує [5]. На нашу думку, така позиція 
фактично нівелює загальну теорію кримінального права про 
ознаки складу злочину та їх основні та факультативні елемен-
ти. Адже, як уже наголошувалось, предмет злочину, на відміну 
від об’єкту злочину, як правило, не є обов’язковим елементом 
складу злочину. Крім того, пріоритетність об’єкту злочину закрі-
плена і законодавчо: по-перше, шляхом законодавчого виокрем-
лення розділів кримінального закону, здійсненого спираючись 
на об’єкт злочину, а, по-друге, у ст. 1 КК України, що містить 
узагальнений перелік об’єктів злочинів, правове забезпечен-
ня охорони яких кримінальний закон визнає своїм основним 
завданням. Більше того, відповідно до цієї теорії невирішеним 
лишається й питання з приводу правової природи предмету зло-
чину, так як фактично відбувається його ототожнення з об’єктом 
злочину, що, на нашу думку, є грубим порушенням усталених 
теоретичних приписів, зокрема й позиції, висловленої Н. Кор-
жанським, що на суспільні відносини можна здійснити лише 
опосередкований вплив, у той час як прямого впливу зазнають 
лише матеріальні об’єкти чи особа (потерпілий), а тому необхід-
но відмежовувати предмет злочину від його об’єкту [6, с. 96].

Друга позиція – доказ обґрунтованості вказаної концепції – 
зводиться до того, що вплив має місце не лише в тих випадках, 
коли предмет злочину передбачений кримінальним законом, а 
й тоді, коли можна лише припустити, що предмет може існу-
вати. Ми вважаємо, взявши за основу позицію В. Бугаєва, слід 
зауважити, що якщо та чи інша річ матеріального світу матиме 
соціальну значущість, то вона відповідно стане джерелом ін-
тересу суб’єкту злочину [7, c. 208] – предметом злочину. Крім 
того, на нашу думку, концепція «припущення» в контексті ква-
ліфікації злочину є недоречною та цілковито необґрунтованою. 

Так як здогадка в процесі розслідування та розгляду злочинів 
суперечить презумпції невинуватості. З огляду на вищевикла-
дене, ми вважаємо, що практично реалізувати позицію, згідно з 
якою безпредметних злочинів не існує – неможливо. 

Останньою, найбільш обґрунтованою, з нашої точки зору, 
позицією щодо сутності «безпредметних злочинів» є та, що 
тлумачить їх зміст як злочинів, предмет яких не визначений 
кримінальним законодавством України. Така концепція по-різ-
ному усвідомлюється і відповідно розшифровується науковця-
ми. Так, Є. Лащук вважає, що «безпредметними» є ті злочини, 
предмет яких не визначено (чи визначено лише відносно), або 
ж предмет, зафіксований у диспозиції певної статті і не маючий 
всіх достатніх ознак [8, c. 14]. Однак, на нашу думку, дана пози-
ція є не зовсім коректною. Адже предметом більшості злочинів 
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’я-
заної з наданням публічних послуг, є неправомірна вигода, тоб-
то грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або 
одержують без законних на те підстав. Дане тлумачення є на-
стільки «розмитим», що для з’ясування певних складових «не-
правомірної вигоди» доводиться вдаватись не лише до систем-
ного аналізу інших нормативно-правових актів, а й наукових 
джерел, які, безумовно, не є обов’язковими джерелами кримі-
нального права. Тобто, фактично через недоліки законодавчої 
техніки, з позиції автора, неправомірна вигода не може бути 
предметом злочину, адже її сутність визначена лише відносно. 

Тому ми підтримуємо позицію, висловлену М. Бікмур-
зіним, який вважає, що предмет злочину має обов’язково ви-
значатись кримінальним законом [9, с. 60]. При чому ступінь 
такого окреслення може бути диференційованим, наприклад, 
детальним, як при тлумаченні «офіційного документу», або 
ж опосередкованим при роз’ясненні «неправомірної вигоди». 
Таким чином, субсидіарне застосування правових норм, тобто 
додаткове звернення до норми однієї галузі права з метою кон-
кретизації іншої, наприклад, для з’ясуванням сутності поняття 
«майно», як елемента «неправомірної вигоди», що використо-
вуються в одній нормі, а тлумачаться в іншій, на нашу думку, не 
є підставою для позбавлення речей матеріального світу можли-
вості набути статусу предметів злочинів.

Висновки. З огляду на вищевикладене, ми пропонуємо «без-
предметними злочинами» вважати передбачені кримінальним 
законом суспільно небезпечні діяння, вчинені суб’єктом злочи-
ну, предмет яких (речі матеріального світу, на які безпосередньо 
направлена злочинна дія і яким в ході вчинення злочину була за-
подіяна шкода (знищення, пошкодження чи інше) або ж виникла 
можливість заподіяння такої шкоди) навіть опосередковано не 
відображений в тексті Кримінального кодексу України.
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Бондаренко О. С. Анализ понятийного аспекта  
«беспредметных преступлений» в сфере служебной 
деятельности и профессиональной деятельности,  
связанной с предоставлением публичных услуг

Аннотация. Статья посвящена выяснению юридичес-
кого содержания понятия «беспредметные преступления». 
Автор анализирует основные разновидности толкования 

термина «беспредметные преступления» в сфере служеб-
ной деятельности и профессиональной деятельности, свя-
занной с предоставлением публичных услуг.
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метные преступления», «официальный документ», «не-
правомерная выгода».

Bondarenko O. The analysis of the conceptual aspect 
«crimes without subjects» in the area of official crimes 
and crimes against professional activities related to the 
provision of public services

Summary. The article is devoted to clarifying the legal 
nature of the term «crimes without subjects». The author 
analyzes main types of interpretation of the term «crimes 
without subjects» in the context of official crimes and crimes 
against professional activities related to the provision of public 
services. 

Key words: subject of crime, «crimes without subjects», 
«official document» «undue advantage».
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ФІКЦІЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ 
КОНСТРУКЦІЇ ПОВТОРНОСТІ ЗЛОЧИНІВ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню сутності та 
змісту фікції в конструкції повторності злочинів. Здійсне-
но аналіз кримінального законодавства, яке регламентує 
повторність злочинів. Звернено увагу на важливість закрі-
плення та застосування фікцій в законодавчій конструкції 
повторності злочинів.

Ключові слова: повторність злочинів, фікція, суди-
мість, кримінальне законодавство.

Постановка проблеми. Одним із актуальних завдань, які є 
нагальними як для теорії, так і для практики, є питання вдоско-
налення та конкретизації кримінального законодавства України,  
збільшення дієвості його норм. Аналіз юридичної природи фік-
цій в кримінальному законодавстві, зокрема фікції в конструк-
ції повторності злочинів, набуває актуального значення.

Значний внесок у розробку цієї проблематики внесли  
Т. Е. Караєв, П. К. Крівошеін, В. П. Малков, К. К. Панько. 

Метою статті є аналіз юридичної природи криміналь-
но-правової фікції конструкції повторності злочинів. Завдан-
ням статті є аналіз фікцій в конструкціях кримінально-пра-
вових норм чинного Кримінального кодексу України, які 
регламентують повторність злочинів. 

Виклад основного матеріалу. Домінантним твердженням 
у розумінні змісту повторності є дефініція повторності злочи-
нів як вчинення двох або більше злочинів, але оскільки вказане 
визначення не отримало чіткої законодавчої регламентації, між 
науковцями тривають дискусії щодо повноти такого розуміння 
аналізованого поняття.

В. П. Малков зазначає, що «під повторністю злочинів слід 
розуміти вчинення особою двох або більше тотожних діянь, за 
які вона ще не піддавалася осуду» [1, с. 105]. Проте більш чіт-
ким є визначення повторності як скоєння особою однорідних 
злочинів не менше двох разів. Тож злочинні діяння можливі і 
однорідні, і тотожні [2, с. 166; 3, с. 48].

На наш погляд, досить обґрунтованою є позиція  
П. К. Крівошеіна, який, у свою чергу, зазначав, що терміноло-
гічна невизначеність сукупності інструментів, методів, прийо-
мів тягне за собою ускладнення при застосуванні його на прак-
тиці. Повторність, яка, у свою чергу, не володіє специфічними 
рисами, властивостями, якраз і відноситься до такого поняття. 
Виведення його з кримінально-правового лексикону і законо-
давства ліквідувало би в теорії та практиці ототожнення понят-
тя неоднократності з поняттям повторності [4, с. 88; 5, с. 36].  
Все ж законодавець такий спосіб не закріпив, а передбачив 
та зазначив у Кримінальному кодексі України повторність як 
одну із форм множинних злочинних діянь, до якої ще відно-
сяться сукупність злочину та рецидив злочину. Такий підхід 
до розуміння множинності злочинів підтверджує і положення 
Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику 
застосування судами кримінального законодавства про повтор-
ність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки», в 
якій досить чітко зазначено, що: «Передбачені в розділі VII За-

гальної частини КК повторність, сукупність та рецидив злочи-
нів є окремими формами множинності злочинів, кожна з яких 
має специфічний кримінально-правовий зміст. Водночас цей 
зміст визначений в КК таким чином, що деякі із цих форм не 
виключають одна одну. Тому вчинення особою двох або більше 
злочинів може, за відповідних умов, утворювати сукупність і 
повторність (наприклад, вчинення грабежу особою, яка раніше 
вчинила крадіжку), повторність і рецидив (наприклад, вчинен-
ня вимагання особою, яка має судимість за шахрайство)» [6].

Таким чином, повторність скоєння особою злочинних діянь 
передбачається у вигляді обставини, яка обтяжує покарання в 
межах санкції відповідної статті чи частини статті, а саме п. 1 
ч. 1 ст. 67 КК України [7], а також є необхідною обставиною 
для кваліфікації скоєного особою злочину в тих випадках, коли 
вона в якості умови, що спричиняє більш суворе покарання, 
передбачена відповідною статтею (наприклад, ч. 2 ст. 149 КК 
України: «1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної 
угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, перемі-
щення, переховування, передача або одержання людини, вчи-
нені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу 
чи уразливого стану особи, – караються позбавленням волі на 
строк від трьох до восьми років. 2. Дії, передбачені частиною 
першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо 
кількох осіб, або повторно... – караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або 
без такої» [7]. 

Кримінально-правова фікція інституту повторності злочин-
них діянь виражається в причинно-наслідковому зв’язку із фік-
ціями інших інститутів кримінального законодавства України. 
Проблема фіктивності норм інституту повторності злочинних 
діянь полягає в тому, що не на усі факти скоєння особою двох 
або більше злочинів поширюється поняття повторності зло-
чинних діянь. Так, поняття повторності не охоплює наступні 
факти: звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям; звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з примиренням винного з потерпілим; звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 
поруки; звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку 
із зміною обстановки; звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 45–49 КК 
України); звільнення від покарання на підставі закону України  
про амністію або акта про помилування (ст. 85 КК України); у 
результаті погашення або зняття судимості за попередній зло-
чин (ст. 89, 91 КК України). Квінтесенція фікції тут проявля-
ється в реальній присутності неодноразовості злочинних діянь, 
які в кримінальному законодавстві України такими визнані не 
можуть бути, оскільки є такими, що не визнають існування  
реально існуючих фактів, явищ.

Законодавець також використовує фікцію при побудові са-
мої норми Кримінального кодексу України. Вказаний факт про-
являється в ст. 32 КК України: «Повторністю злочинів визна-
ється вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією 
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самою статтею або частиною статті Особливої частини цього 
Кодексу» [7]. Зазначене визначення повторності відповідає ети-
мологічному тлумаченню «повторний» – «вироблюваний або 
відбувається не один раз» [8, с. 632; 9, с. 122]. Тобто, законода-
вець досить чітко визначає коло необхідних ознак, щоб злочин 
вважався повторним: щоб два або більше скоєних злочинів пе-
редбачались тією самою статтею або частиною статті Особли-
вої частини КК України як скоєння подібних, одноманітних дій. 
Проте в ст. 32 КК України також зазначається: «Вчинення двох 
або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Ко-
дексу, визнається повторним лише у випадках, передбачених в 
Особливій частині цього Кодексу» [7].

Законодавець використовує фікцію тут у змісті норми, тоб-
то в ч. 3 ст. 32 КК України. Слушною є думка К. К. Панька, який 
зазначає, що «зміст будь-якої юридичної норми передбачає єд-
ність всіх елементів, її складових, властивостей, їх взаємодія 
між собою і регульованими суспільними відносинами. У змісті 
норми виділяють: а) логічний зміст, який зводиться до викладе-
ного в нормі судження; б) соціально-юридичний зміст, що розу-
міється як регульоване нормою суспільне ставлення в єдності 
його об’єктивного і суб’єктивного складів» [9, с. 122]. Отже, 
фікція повторності злочинів закріплена в логічному змісті кри-
мінально-правової норми, в якому законодавець на початку 
визначає погляди про реальні факти, а в кінці (надалі) кримі-
нально-правової норми заперечує попередній підхід, при цьому 
закріплюючи видозмінену першу (яка є на початку) складову 
частину кримінально-правової норми. При цьому друга скла-
дова частина кримінально-правової норми є несумісною із зна-
ченням слова неодноразовий, повторний, тобто факти, явища, 
які відбуваються не один раз, зобов’язані бути однаковими. Ха-
рактерною та важливою рисою повторності є факт, явище, яке 
відбувається знову, подібні дії, що збігаються як з механізму їх 
скоєння, так і з наслідку, до якого прагнуть. Тобто, якщо дії не 
є подібними один до одного за своєю суттю, зовнішніми озна-
ками та виявом, то таку дію (злочин) не слід вважати повтор-
ною. Відтак скоєння неподібних злочинних діянь не повинно 
прирівнюватися до повторності. Проте законодавець цей факт 
дозволяє в другій частині кримінально-правової норми, а саме 
ч. 1. ст. 32 КК України. Законодавець у цієї нормі використовує 
фікцію, тобто визнання існуючого неіснуючим, а саме робить 
подібним події, явища, що в реалії сьогодення є позбавленими 
схожості. Квінтесенція фікції інституту повторності злочинів 
розкривається в тому, що друга складова частина криміналь-
но-правової норми ч. 1 ст. 32 КК України повторює по змісту 
положення ч. 1 ст. 33 КК України, яке регулює інститут сукуп-
ності злочинних діянь: «Сукупністю злочинів визнається вчи-
нення особою двох або більше злочинів, передбачених різними 
статтями або різними частинами однієї статті Особливої ча-
стини цього Кодексу» [7]. Відтак постає логічне питання: ха-
рактерною ознакою якої із законодавчих конструкцій – повтор-
ності чи сукупності злочинів (ст. 32 КК України – повторність 
злочинів та ст. 33 КК України – сукупність злочинів) є застосо-
вувана законодавцем наступна риса: скоєння двох або більше 
злочинних діянь, що передбачені або частинами однієї статті, 
або різними статтями КК України? На наш погляд, відповідно 
до суджень законодавця, в одних випадках це може бути пов-
торність злочинів, в інших – сукупність. Таким чином, у ч. 1  
ст. 33 КК України (сукупність злочинів) законодавець викори-
став норму-фікцію як засіб юридичної техніки для відхилення 
від загального правила кримінального законодавства.

Законодавець у ч. 4 с. 32 КК України зазначає: «Повторність 
відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільне-
но від кримінальної відповідальності за підставами, встановле-

ними законом, або якщо судимість за цей злочин було погаше-
но або знято» [7]. Тобто, необхідним аспектом для визначення 
злочинного діяння як повторне є факт притягнення правопо-
рушника до кримінальної відповідальності та погашення або 
зняття судимості за перше злочинне діяння. 

У зазначеній кримінально-правовій нормі законодавець ви-
користовує фікцію, яка виражається в тому, що не визнається 
існування фактів, явищ, які є реалією сьогодення: скоєння рані-
ше злочинного діяння, при цьому особа повинна бути звільне-
на легально від кримінальної відповідальності, чи погашення 
(зняття) судимості особи. Тобто, факти зняття або погашення 
судимості, звільнення від кримінальної відповідальності, не 
підтверджують брак фактів, явищ, правову важливість яких не 
визнає законодавець, конструюючи інститут повторності зло-
чинів, залишаючи осторонь причинно-наслідковий зв’язок, а 
саме злочинне діяння породжує покарання, а покарання, у свою 
чергу – юридичні наслідки. Актуальним та нагальним постає 
питання наукового осмислення конкретних прийомів форму-
вання законодавчих конструкцій з погляду юридичної техніки, 
границі їх застосування в Кримінальному кодексі України.

Умовою погашення судимості є благополучне закінчення 
строків, зазначених у статті, і не вчинення особою протягом 
строку судимості нового злочину. З погашенням судимості 
анулюються всі кримінально-правові та загально-право-
ві обмеження. Особа, судимість якої погашена або знята, у 
правовому відношенні вважається такою, що не здійснювала 
злочин і не відбувала покарання. Облік погашеної або знятої 
судимості суперечить самій суті інституту припинення суди-
мості і є не припустимим [10, с. 198–199]. Аналогічну роль 
здійснює кримінально-правова фікція щодо риси повторності, 
яка, у свою чергу, не існує (тобто, не утворює повторності) у 
кримінально-правовому змісті за умови якщо за раніше вчи-
нений злочин, за який особу було звільнено від кримінальної 
відповідальності за підставами, встановленими законом, за-
суджено без призначення покарання або зі звільненням від 
покарання, а також злочин, судимість за який було погашено 
чи знято [6].

Усвідомлюючи, що існування фікцій як спосіб законодав-
чої техніки є досить важливим, необхідним прийомом у кри-
мінально-правовому законодавстві, законодавець у примітці  
1 до ст. 185 КК України дає визначення повторного злочину 
стосовно до складів злочинів, зазначених у ст. 185 (крадіжка), 
186 (грабіж) та ст. 189 (вимагання), 190 (шахрайство), 191 (при-
власнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом злов-
живання службовим становищем) КК України: для них повтор-
ним є злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який 
із злочинів, передбачених цими статтями або ст. 187 (розбій), 
262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матері-
алів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживан-
ням службовим становищем) [7]. Відповідно до вищенаведеної 
примітки крадіжка повинна бути кваліфікована як повторна, 
якщо вона вчинена особою, яка раніше вчинила будь-який із 
злочинів: крадіжка, грабіж, вимагання, шахрайство, привлас-
нення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем, розбій або викрадення, прив-
ласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволо-
діння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим 
становищем. Таким чином, закріплюючи особливе призначен-
ня повторності, тобто «спеціальної, особливої повторності», 
законодавець застосовує кримінально-правову фікцію і прагне, 
таким чином, збільшити сферу застосування поняття повтор-
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ності на ті обставини, явища, де її не повинно бути згідно із 
законодавчою дефініцією.

Висновки. Повторність, сукупність та рецидив злочинів є 
окремими формами множинності злочинів, кожна з яких має 
специфічний кримінально-правовий зміст. Водночас цей зміст 
визначений в КК України в такий спосіб, що деякі із цих форм 
не виключають одна одну, тому вчинення особою двох або 
більше злочинів може, за відповідних умов, утворювати сукуп-
ність і повторність, повторність і рецидив. 

Кримінально-правова фікція інституту повторності злочи-
нів виражається в причинно-наслідковому зв’язку із фікціями 
інших інститутів кримінального законодавства України. Про-
блема фіктивності норм інституту повторності злочинних ді-
янь полягає в тому, що не на усі факти скоєння особою двох 
або більше злочинів поширюється поняття повторності. Також 
на практиці нерідко ускладнено розмежування повторності та 
сукупності злочинів, що свідчить про потребу удосконалення 
термінологічного апарату кримінального права України.
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Грищенко А. П. Фикция в законодательной кон-
струкции повторности преступлений

Аннотация. Статья освещает сущность и содержание 
фикции в конструкции повторности преступлений. Осу-
ществлен анализ уголовного законодательства, которое 
регламентирует повторность преступлений. Обращено 
внимание на важность закрепления и применения фикций 
в законодательной конструкции повторности преступле-
ний. 

Ключевые слова: повторность преступлений, фикция, 
судимость, уголовное законодательство.

Gryschenko A. Fiction in the legal structures repetition 
of crimes

Summary. The article is devoted to the nature and content 
of fiction in the construction of repetition of crimes. The 
analysis of the criminal law in relation to the design repetition 
of crimes. Attention is paid to the importance of consolidation 
and application of legal fictions in the design repetition of 
crimes. 

Key words: repetition of crime, fiction, criminal record, 
criminal law.
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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ІНОЗЕМЦІВ 
ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Анотація. Статтю присвячено структуруванню зло-
чинності іноземців і апатридів за кримінально-правовими 
та кримінологічними критеріями, побудованого на основі 
результатів проведеного автором емпіричного дослідження. 

Ключові слова: злочинність іноземців і апатридів в 
Україні, якісні показники злочинності, структура злочин-
ності за кримінально-правовими критеріями, криміноло-
гічна структура злочинності.

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток зовнішньої 
міграції в Україні та активні зміни в її зовнішньополітичному 
становищі сприяють виокремленню злочинів, які учиняються 
іммігрантами, в окрему групу для здійснення їх криміноло-
гічного аналізу з метою розробки максимально ефективного 
комплексу заходів запобігання злочинності цієї категорії осіб. 
Необхідність кримінологічного вивчення цього явища з метою 
розробки ґрунтовних заходів для його запобігання підтвер-
джується і статистичними даними судових та правоохоронних 
органів України. Наприклад, у 2013 р. Генеральною прокура-
турою України було обліковано 1 926 кримінальних правопо-
рушень, учинених іноземцями та особами без громадянства, із 
них направлено до суду з обвинувальним актом 1 881 кримі-
нальне провадження, що становить 0,9% від загальної кількості 
кримінальних проваджень, направлених до суду з обвинуваль-
ним актом [1]. Протягом цього ж періоду, відповідно до ста-
тистичної звітності ДСА України, було засуджено 1 696 інозем-
ців та осіб без громадянства, що становило 1,4% від загальної 
кількості засуджених [2]. І хоча наведені показники можуть 
здаватися незначними, необхідно зауважити, що дослідження 
злочинності громадян інших держав і апатридів з метою її за-
побігання є актуальним, оскільки із підвищенням інтенсивнос-
ті імміграційних процесів (в тому числі й нелегальних) картина 
стану злочинності в Україні, безперечно, буде зазнавати змін. У 
такому випадку необхідно хоча б приблизно уявляти, яка роль у 
цих змінах буде відведена іноземним іммігрантам.

На сучасному етапі розвитку української кримінології 
комплексного дослідження проблеми злочинності іноземців 
та осіб без громадянства, яке б охоплювало і легальні, і неле-
гальні імміграційні процеси, здійснено не було. Окремі питан-
ня цієї проблеми у своїх роботах висвітлювали О. М. Джужа,  
О. Ф. Долженкова, Д. С. Мельник, А. П. Мозоль, Й. П. Осецький, 
Ю. О. Стрелковська, В. В. Шаповалов та інші. Значно вищого 
рівня у розробці цієї проблеми досягли російські кримінологи, 
серед яких хотілося б зазначити Г. В. Антонова-Романовського, 
В. М. Баликова, К. І. Богомолову, О. А. Василькіна, П. М. Кобеця, 
Г. Ф. Коімшиді, А. А. Литвинова, Н. Д. Нечевіну, І. В. Плясову,  
Д. К. Чиркова та інших, проте їх дослідження зорієнтовані на 
специфіку зазначеної проблеми саме в РФ, а злочинність інозем-
ців і апатридів в Україні має власні особливості. 

Попередні результати дослідження автора, присвячені про-
блематиці злочинності іноземців та осіб без громадянства в 
Україні, висвітлювалися у наукових статтях та тезах наукових 
доповідей і повідомлень [3; 4; 5; 6]. У цих публікаціях розгля-
далися такі питання, як вплив іммігрантів на стан злочинності 
в Україні на сучасному етапі розвитку держави, деякі кількісні 
показники цього явища (рівень і динаміка), результати пілотно-
го узагальнення архівних кримінальних проваджень за обвину-
ваченням іноземців і апатридів та інші. 

Метою статті є висвітлення ряду отриманих емпіричним 
шляхом якісних показників злочинності громадян інших дер-
жав та осіб без громадянства в Україні, зокрема її структуру-
вання за кримінально-правовими та кримінологічними крите-
ріями. 

Проведене автором статті емпіричне дослідження поля-
гало в узагальненні матеріалів 493 архівних кримінальних 
проваджень за обвинуваченням громадян інших держав і апа-
тридів (що становило 903 кримінальних правопорушення), 
які були розглянуті судами України Закарпатської, Київської,  
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Хмель-
ницької, Чернівецької, Чернігівської областей і АРК протягом 
2008–2013 рр., а саме таких її якісних характеристик, як деякі 
показники кримінально-правової та кримінологічної структур. 

Виклад основного матеріалу. Якісні показники злочин-
ності є вагомою складовою її кримінологічної характеристики, 
оскільки, як зазначає Ю. М. Антонян, такі показники – це її 
сутність, тобто те, з яких частин вона складається [7, с. 56].

Традиційно першим якісним показником злочинності є її 
структура, яка може бути побудована за різними критеріями. 
Показники структури злочинності – це дані, які відображають 
співвідношення певного виду злочину або групи осіб, які їх 
вчинили, із загальною кількістю зареєстрованих злочинів або 
злочинців [8, с. 40].

Розглянемо структурування злочинності іноземців та осіб 
без громадянства за кримінально-правовими критеріями:

1. За об’єктом кримінально-правової охорони від злочин-
ного посягання.

Найбільша питома вага у такій структурі злочинності іно-
земців і апатридів належить злочинам проти власності – 47,3% 
та злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів – 13,3%. Інші групи зло-
чинів мають значно меншу частку: злочини проти авторитету 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та об’єднань громадян – 8,1%; злочини у сфері господарської 
діяльності – 7,0%; злочини проти життя та здоров’я особи – 
6,5%; злочини проти громадської безпеки – 4,2%; злочини 
проти громадського порядку та моральності – 4,1%; злочини 
проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 3,0%; злочини 
у сфері охорони державної таємниці, недоторканності держав-
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них кордонів, забезпечення призову та мобілізації – 2,4%; зло-
чини проти статевої свободи та статевої недоторканості – 1,6%; 
злочини проти волі, честі та гідності особи – 1,0%; злочини 
проти правосуддя – 1,0%; злочини проти виборчих, трудових 
та інших прав і свобод людини і громадянина – 0,4%; злочини 
у сфері використання комп’ютерів – 0,1%.

2. За тяжкістю учинених кримінальних правопорушень.
Переважну кількість учинених іноземцями й апатридами 

злочинів склали середньої тяжкості (39,8%) та тяжкі (39,0%) 
кримінальні правопорушення. Частка злочинів невеликої тяж-
кості становила 15,6%, а особливо тяжких діянь – 5,6%. Така 
тенденція цілком пояснюється особливостями структури зло-
чинності зазначених категорій осіб за об’єктом криміналь-
но-правової охорони, яку було наведено вище і в якій перева-
жають саме середньої тяжкості та тяжкі злочини.

3. За формою вини учиненого злочину.
У структурі злочинності іноземців та осіб без громадянства 

за формою вини вчиненого злочину переважають умисні кримі-
нальні правопорушення – 97,0% від кількості досліджених діянь. 
Необережні злочини та злочини зі змішаною формою вини стано-
вили відповідно лише 1,1% та 1,9%. Також необхідно зазначити, 
що під час нашого емпіричного дослідження не виявлено кримі-
нальних проваджень за обвинуваченням осіб без громадянства 
в учиненні необережних злочинів. Тобто, переважна більшість 
засуджених іноземців і апатридів усвідомлювала суспільно-небез-
печний характер свого діяння, передбачала і бажала або свідомо 
припускала настання його суспільно-небезпечних наслідків.

4. За стадією учинення злочину.
Серед кримінальних правопорушень, учинених іноземця-

ми та особами без громадянства, на стадії готування чи замаху 
було закінчено 7,9% досліджуваних нами діянь. Перевага за-
кінчених злочинів у 92,1% беззаперечно свідчить про те, що, як 
правило, злочинці досягали своєї мети. 

5. Учинення злочину в співучасті.
У 78,4% випадків злочини іноземцями та особами без гро-

мадянства вчинялися одноосібно, що може свідчити про наяв-
ність у таких осіб пріоритетності самостійного вчинення кри-
мінальних правопорушень. Щодо діянь, учинених у співучасті, 
то: 1) вчинення злочину групою осіб без попередньої змови 
між собою становило 0,8% від загальної кількості дослідже-
них кримінальних правопорушень; 2) вчинення злочину за по-
передньою змовою групою осіб – 15,9%; 3) вчинення злочину 
організованою групою – 4,9%.

Випадків діяльності злочинних організацій за участю іно-
земців чи осіб без громадянства на території України під час 
емпіричного дослідження за запропонованою темою нами не 
виявлено. Такий результат не викликає здивування, оскільки 
протягом 2008–2013 рр., згідно зі звітністю ДСА України [2], 
всього було засуджено 9 громадян інших держав, які діяли у 
складі злочинних організацій. Тобто ймовірність потрапляння 
кримінальних проваджень за обвинуваченням таких осіб-учас-
ників злочинних організацій незначна. Також вважаємо за не-
обхідне підкреслити, що за означений період у звітності ДСА 
України не зафіксовано жодного апатриду, який був би засудже-
ний за участь у злочинній організації. 

Злочини громадянами інших держав та особами без гро-
мадянства учиняються у співучасті як з громадянами України 
(53,9%), так і з громадянами інших держав. При чому у 28,3% 
випадків співучасник мав громадянство винного, а у 4,0% – 
громадянство іншої держави. Не встановлено громадянство 
співучасника у 13,8%.

Стосунки між співучасниками кримінального правопору-
шення мали різний характер. Здебільшого (у 72,1% випадків) 

вони були знайомі до вчинення злочину. Подружні та родинні 
відносини пов’язували злочинців у 5,8% досліджених взаємин. 
Частина співучасників (4,6% випадків) були мало знайомі один 
з одним або познайомилися безпосередньо перед чи для учи-
нення кримінально караних діянь, а найрідше злочини вчиня-
лися за участю сусідів (2,3% виявлених взаємовідносин).

При учиненні злочину у співучасті іноземці та особи без 
громадянства переважно ставали виконавцями об’єктивної сто-
рони діяння (94,4% від кількості виявлених іноземців і апатри-
дів, які вчинили злочин у співучасті – 124 осіб). Значно рідше 
їм належить роль організатора (1,6%), підбурювача (0,8%) чи 
пособника (3,2%).

У співучасті громадянами інших держав та особами без 
громадянства найчастіше вчинялися крадіжки, грабежі, розбої, 
торгівля людьми, та насильницьке задоволення статевої при-
страсті неприроднім способом.

Наступні риси якісної характеристики злочинності інозем-
ців та осіб без громадянства належать до ознак її кримінологіч-
ної структури.

1. Топографія злочинності (особливості злочинних проявів 
залежно від об’єктів, на яких вчиняються злочини [9, с. 219]).

Майже кожний третій злочин було учинено іноземцем або 
апатридом на вулиці: пішохідній або проїжджій частині населе-
ного пункту, у місцях, що призначені для навчальних, культур-
них і спортивних заходів, полі, лісонасадженні, на березі річки, 
будівельних майданчиках, кладовищах, ринках тощо (37,2%). 
Другим за поширеністю місцем події злочину є житло потер-
пілого (17,9%). Інші місця розподілилися таким чином: мага-
зин або супермаркет – 8,8%; місця громадського відпочинку –  
5,2%; власне житло винного – 4,7%; зала очікування вокзалу 
чи аеропорту, пункт пропуску на митниці, термінал, а також 
під’їзд житлового будинку, підвал, сарай, склад тощо – 4,7%; 
громадський транспорт – 4,7%; приміщення органів державної 
влади чи інших установ 1,2%; кімната у гуртожитку, камера 
у виправному закладі або номер у готелі – 0,9%; інші місця – 
11,8%. Під час досудового слідства не вдалося встановити міс-
це злочину у 2,9% випадків.

Необхідність дослідження топографії злочинності обумов-
люється взаємозв’язком вчинення окремих злочинів з характе-
ристиками (географічними та просторово-геометричними) пев-
них точок простору, у межах яких вони вчиняються [10, с. 262]. 
Ця теза була підтверджена і результатами нашого емпіричного 
дослідження. Так, типовими місцями для здійснення, напри-
клад, крадіжок, грабежів та розбоїв ставали вулиці населеного 
пункту, ринки, вокзали (тобто місця, у яких легко загубитися чи 
сховатися у масі інших людей чи серед будівель після вчинення 
злочину), житло потерпілого (з проникненням у квартиру, бу-
динок, на приватну територію тощо), магазин чи супермаркет 
(до речі, учинення інших видів злочинів, крім злочинів проти 
власності, у цих місцях нами не було виявлено), громадський 
транспорт («кишенькові» крадіжки) та інші. Злочини, пов’язані 
із наркотиками, також у більшій своїй частці учинялися або на 
вулиці (переважно збут і придбання наркотичних речовин), у 
власному помешканні (виготовлення, зберігання та вживання), 
на транспорті чи у нежилому приміщенні (придбання, вжи-
вання, перевезення, контрабанда таких речовин) тощо. Убив-
ства, нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, 
зґвалтування відбувалися у лісонасадженнях, на вулицях міста, 
у власних помешканнях винного (в такому разі потерпілого з 
винною особою пов’язували сімейні, дружні чи приятельські 
відносини), у житлових помешканнях інших осіб (наприклад, 
коли винний і потерпілий гостювали у третьої особи) та інших. 
Хуліганства іноземцями та особами без громадянства здебіль-
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шого учинялися у місцях громадського відпочинку (парках, 
кафе, нічних клубах тощо). Місцями події автотранспортних 
злочинів ставали автомобільні шляхи та проїжджа частина на-
селених пунктів. Таким чином, кожному виду злочинів відпо-
відало певне, характерне для нього місце учинення, знання про 
яке є необхідним при розробці ефективного комплексу заходів 
запобігання злочинності не тільки іноземців і апатридів, але й 
загальній злочинності в Україні.

Незважаючи на те, що такий якісний показник злочинно-
сті громадян інших держав та осіб без громадянства, як гео-
графія, був отриманий нами не емпіричним шляхом, а згідно зі 
звітністю ДСА України, все ж вважаємо за доцільне зупинити 
увагу на деяких його особливостях. Іноземці й апатриди вчи-
няють злочини на всій території України, але їх концентрація 
відрізняється в залежності від регіону. Так, найбільша кількість 
засуджених цих категорій осіб була зареєстрована в Одеській, 
Донецькій, Харківській та Луганській областях, м. Києві й 
АРК. Найменші показники властиві Івано-Франківській і Тер-
нопільській областям. 

Загалом структура злочинності громадян інших держав і 
апатридів за об’єктом кримінально-правової охорони від зло-
чинного посягання є схожою у різних регіонах України, але у 
певних областях їй притаманні власні риси. Наприклад, най-
більшу частку в структурі злочинності Закарпатської області 
займають діяння, передбачені ст. 358 КК України (підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів). Ці ж діяння, але в 
доповненні з контрабандою (ст. 201 КК України) та незаконним 
переправленням осіб через державний кордон України (ст. 332 КК  
України) помітно урізноманітнюють структури злочинності 
іноземців та осіб без громадянства у таких прикордонних об-
ластях, як Харківська, Чернігівська та Чернівецька. В областях, 
територією яких проходять міжнародні автомобільні магістра-
лі, серед інших видів злочинів вирізняються порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами 
(як правило, водіями міжнародних транспортних компаній), які 
керують транспортними засобами (ст. 286 КК України).

Географічні відмінності стану злочинності обумовлюєть-
ся комплексом факторів та пов’язаних з їх впливом процесів, 
зокрема природно-географічними особливостями, щільністю 
та соціально-демографічною структурою населення, соціо-
культурними особливостями населення, соціально-економіч-
ними особливостями, політико-географічними особливостями, 
станом протидії злочинності на тій чи іншій території тощо 
[11, с. 117]. Очевидним є тісний зв’язок злочинності зазначених 
категорій осіб із міграційними процесами: як міжнародними, 
так і внутрішніми. Саме внутрішні міграційні переміщення 
іноземців і апатридів сприяють «розповзанню» цього антисус-
пільного явища у межах нашої держави після перетину іммі-
грантами державних кордонів. 

2. Сезонні зміни.
Злочинність громадян інших держав і апатридів має і сезон-

ні особливості: влітку ними вчиняється найбільше злочинів – 
26,3%. Показники осіннього, зимового та весіннього періодів є 
майже однаковими – 21,1%, 21,2% та 21,3% відповідно. В 1,7% 
випадків пора року учинення злочину не була встановлена слід-
ством, а 9,3% зайняли триваючі злочини та продовжувані зло-
чини (більше декількох місяців). За результатами дослідження, 
найсприятливішим місяцем року для злочинної активності за-
значених категорій осіб виявився серпень (10,9% від кількості 
досліджених кримінальних правопорушень), а найнесприят-
ливішим – грудень (5,7%). Така тенденція цілком пояснюється 
тим, що влітку створюється такий симбіоз природних умов та 

людського чиннику потерпілих, який значно полегшує вчинен-
ня злочинів: довший, ніж взимку, світловий день, тепла пого-
да, масові розваги громадян у місцях громадського відпочинку  
(в тому числі із вживанням алкогольних напоїв), пора відпусток 
потерпілих, виїзд їх на дачі, курорти тощо. 

3. Розподіл учинення злочинів за днями тижня.
І громадяни інших держав, і особи без громадянства більшу 

частину злочинів учиняють в робочі дні (54,5%). При чому се-
ред цих днів тижня, найбільше їх учиняється в четвер (12,8%) та 
п’ятницю (11,6%). На вихідні (суботу та неділю) припадає 23,7%. 
Святкові дні – 1,3%. Але при аналізі цього аспекту злочинності 
зазначеної категорії осіб необхідно зважати на те, що за резуль-
татами нашого емпіричного дослідження у 21,8% випадків день 
вчинення злочину досудовим слідством не було встановлено. 

4. Розподіл учинення злочину за годинами доби.
Для учинення злочину іноземці та особи без громадянства 

здебільшого обирають робочі години доби: найбільше злочи-
нів учиняється між 08.00 та 18.00 годинами – 34,4%. У цей час 
здійснюються, як правило, квартирні крадіжки, кишенькові 
крадіжки, шахрайство, злочини у сфері господарської діяльно-
сті, злочини проти безпеки виробництва, злочини проти безпе-
ки руху та експлуатації транспорту, злочини у сфері викори-
стання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та 
злочини проти правосуддя.

На неробочі години (з 18.00 до 24.00) припадає 22,7% від 
усіх злочинів, учинених іноземцями й апатридами. Для цього 
періоду доби характерне учинення грабежів, розбоїв, убивств, 
нанесення тілесних пошкоджень, злочинів проти громадського 
порядку та моральності (а саме хуліганства) та ін.

У нічний час (00.00–04.00) здійснюється близько 12,3% кри-
мінальних правопорушень, а найменша кількість учинених зло-
чинів є властивою передранковим годинам (з 04.00 до 08.00) –  
6,5%. У цей час, як правило, учинялися злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості, незаконне переправлення 
осіб через державний кордон України, частина злочинів про-
ти власності та злочинів проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту (здебільшого водіями міжнародних транспортних 
компаній).

Висновки. Отже, отримане емпіричним шляхом структу-
рування злочинності іноземців та осіб без громадянства дає 
можливість визначити її специфічні риси, урахування яких є 
необхідним при розробці ґрунтовного комплексу запобіжних 
заходів протидії цьому негативному соціальному явищу в сус-
пільному житті України. З цією метою також не менш важли-
вими елементами дослідження злочинності громадян інших 
держав та осіб без громадянства є кримінологічні риси особи 
злочинця, її детермінаційний комплекс та віктимологічний ас-
пект. Цим проблемам і будуть присвячені подальші публікації 
автора.
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Калинина А. В. Качественные показатели преступ-
ности иностранцев и лиц без гражданства в Украине 
(по материалам эмпирического исследования)

Аннотация. Статья посвящена структурированию пре-
ступности иностранцев и апатридов по уголовно-правовым 
и криминологическим критериям, построенному на основе 
эмпирического исследования, проведённого автором.

Ключевые слова: преступность иностранцев и апа-
тридов в Украине, качественные показатели преступности, 
структура преступности по уголовно-правовым критериям,  
криминологическая структура преступности.

Kalinina A. Qualitative Indexes of the Foreigner and 
Noncitizen Crime in Ukraine (using the materials of 
empirical study)

Summary. The article is devoted to the foreigner and 
noncitizen crime’s structuring depending on criminal law and 
criminological criteria, based on the materials of an empirical 
study that was conducted by the author.

Key words: foreigner and noncitizen crime in Ukraine, 
qualitative indexes of crime, criminal legal crime structure, 
criminological crime structure. 



67

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 9-2 том 2
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Луцак О. О.,
здобувач кафедри кримінального права 

Національної академії внутрішніх справ 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ 
ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, 

ВЧИНЕНИХ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЩОДО 
НЕПОВНОЛІТНІХ: ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація. У статті досліджено окремі аспекти кри-
мінальної відповідальності за злочини у сфері обігу нар-
котичних засобів та психотропних речовин, вчинених із 
залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх. Дослі-
дженням встановлено зміст юридичної конструкції «із за-
лученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх», а також 
запропоновано ряд пропозицій щодо вдосконалення кри-
мінальної відповідальності за злочини у сфері обігу нар-
котичних засобів та психотропних речовин, вчинених із 
залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, нарко-
тичні засоби, психотропні речовини, неповнолітні, вдоско-
налення.

Постановка проблеми. Поширення наркоманії та нар-
козлочинності в Україні за останні десять років стало однією 
з найгостріших суспільних проблем, нерозв’язання якої при-
зводить до заподіяння шкоди здоров’ю людини, негативного 
впливу на соціальну сферу, а також є загрозою національній 
безпеці держави. Ситуація, що склалася сьогодні у сфері обігу 
наркотиків, передусім спричинена загальним високим рівнем 
вживання їх особами не за медичним призначенням, що стано-
вить 33 особи на 10 тис. населення (для порівняння: у 2003 р. –  
21 особа), активізацією діяльності міжнародних наркосиндика-
тів та здійсненням транзитного переміщення наркотиків тери-
торією України [1]. 

Поряд з цим, статистичні дані свідчать, що значну кількість 
злочинів у сфері обігу наркотиків неповнолітні особи вчиня-
ють під безпосереднім впливом старших за віком осіб. Тобто, 
зберігається негативна наркокримінологічна тенденція в ча-
стині прямого злочинного впливу дорослих на неповнолітніх 
осіб з метою залучення останніх до злочинної діяльності. Так, 
у 2012 р. 11,5% з усієї кількості злочинів у сфері обігу нарко-
тиків вчиняється неповнолітніми або за співучасті з ними, а у 
2013 р. – 13,1%. Викладене дозволяє констатувати актуальність 
питань, пов’язаних з правовою охороною неповнолітніх від ці-
леспрямованих дій дорослих, спрямованих на їх залучення до 
вчинення наркозлочинів, як в якості споживачів, так і активних 
учасників злочинної діяльності. 

Мета статті полягає в дослідженні окремих аспектів кри-
мінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотич-
них засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням 
неповнолітніх та щодо неповнолітніх. Встановити зміст юри-
дичної конструкції «із залученням неповнолітніх та щодо не-
повнолітніх», а також запропонувати ряд пропозицій щодо вдо-
сконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері 
обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених 
із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх. 

Виклад основного матеріалу. Наявність у Кримінальному 
кодексі України (далі – КК України) норм про відповідальність 

за наркозлочини, вчинені із залученням неповнолітніх або 
щодо неповнолітніх (ч. 2–3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 3 ст. 314,  
ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317), на жаль, суттєво не впливають на ди-
наміку відповідних злочинів. Саме тому виникає необхідність 
вдосконалення окремих положень відповідних статей. Адже 
недосконалість норм КК України та надмірна їх диференціа-
ція призводить до багатьох помилок у судово-слідчій практиці, 
знижує ефективність діяльності держави із застосування кри-
мінально-правових заходів протидії незаконному вживанню 
наркотичних засобів. 

Перш ніж перейти до пропозицій щодо вдосконалення по-
ложень аналізованих статей, з’ясуємо значення юридичної кон-
струкції «із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх», 
що несе в собі ключове навантаження та застосовується в ме-
жах відповідних складів злочинів. Центральними при цьому є 
терміни «залучення», «щодо» та «неповнолітній», при цьому 
принаймні перші два з них, на жаль, не розтлумачуються на 
законодавчому рівні. Так, у Сучасному тлумачному словнику 
української мови вказані терміни мають наступне значення: 
«залучати» означає «заохочувати, спонукати кого-небудь до 
участі, включати в якусь роботу; запрошувати узяти участь 
у чомусь; десь використовувати; приєднувати, вербувати»; 
«щодо» – «стосовно кого-, чого-небудь, відносно когось, чо-
гось; з приводу чого-небудь; …уживається для вираження, 
властивостей кого-, чого-небудь, котрі характеризуються з боку 
тих або інших ознак, зв’язків, стосунків і таке інше»; «неповно-
літній» – «який не досяг повноліття» [2, с. 317–996].

Фактично аналогічні визначення знаходимо й в інших тлу-
мачних словниках. Зокрема, у Новому тлумачному словнику 
української мови окреслені вище терміни визначаються таким 
чином: «залучати» означає «заохочувати, спонукати до чогось; 
спонукати когось бувати десь; забирати до себе, із собою; здо-
бувати що-небудь»; «щодо» – «стосовно до кого-, чого-небудь, 
відносно когось, чогось; з приводу чого-небудь»; «неповно-
літній» – «який не досяг повноліття; малолітній» [3, с. 708; 4,  
с. 350; 5, с. 847]. Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови робить такі роз’яснення: «залучення» – це «дія за 
значенням «залучати», а «залучати» – означає «заохочувати, 
спонукати кого-небудь брати участь у чомусь, включати в якусь 
роботу і таке інше; притягати до якоїсь організації, робити чле-
ном чого-небудь; запрошувати кого-небудь кудись, долучати до 
якоїсь роботи; заохочувати, спонукати кого-небудь бувати десь; 
забирати до себе, з собою; приманювати кого-небудь»; «щодо» –  
«стосовно кого-, чого-небудь, відносно когось, чогось; про, 
за когось, щось; уживається для вираження, особливостей, 
властивостей, якості кого-, чого-небудь, які характеризуються 
з боку тих або інших ознак, зв’язків, стосунків і таке інше»; 
«неповнолітній» – «який не досяг повноліття» [6, с. 309–1416]. 

У кримінально-правовій літературі юридична конструкція 
«із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх» набуває 
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більш специфічного звучання, зокрема залучення неповноліт-
нього означає: а) те, що винний вчиняє вказані в КК України дії в 
співучасті з неповнолітнім або долучає до їх вчинення особу, яка 
не досягла віку кримінальної відповідальності. При цьому він 
усвідомлює факт неповноліття залученої до вчинення злочин-
них дій особи [7, с. 978]; б) фактичне втягнення його дорослим 
шляхом психічного, фізичного впливу або в інший спосіб у неза-
конне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пере-
везення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут 
наркотичних засобів або психотропних речовин. Це може бути 
обіцяння матеріальної чи іншої вигоди, використання матеріаль-
ної чи службової залежності, обман тощо. Неповнолітній у скла-
ді цього злочину – це особа у віці від 14 до 18 років. Вчинення 
злочину щодо малолітнього означає, що останньому збуваються, 
саме, для нього виготовляються, зберігаються, пересилаються 
тощо наркотичні засоби або психотропні речовини [8, с. 906].

У навчальному посібнику «Кваліфікація злочинів, підслід-
них органам внутрішніх справ» її автори, у контексті ст. 307 КК 
України, деталізують зазначену вище конструкцію, наголошу-
ючи на таких важливих особливостях: 

а) неповнолітній виступає співучасником злочину як 
співвиконавець або пособник; його залучення відбувається 
шляхом фізичного (погрози, примусу, шантажу) або психічно-
го (переконування, умовляння, обіцянка матеріальної чи іншої 
вигоди) впливу на особу, а також через обман залученого та ви-
користання матеріальної чи службової залежності; 

б) залучення неповнолітнього – фактичне втягнення суб’єк-
том цього злочину особи у віці від 14 до 18 років у виконання 
будь-якої дії, яка є об’єктивною стороною цього злочину; це 
будь-які умисні дії особи, які здатні викликати в неповноліт-
нього бажання взяти участь у вчиненні аналізованих злочинів, 
або створити таку обстановку, коли неповнолітній буде змуше-
ний прийняти пропозицію щодо вчинення злочинних діянь; 

в) неповнолітній може брати участь у вчиненні як одного 
з таких злочинних діянь, так і декількох з них (наприклад, у 
виробництві, перевезенні чи зберіганні наркотичних засобів 
чи психотропних речовин), при цьому склад цього злочину є 
закінченим за умови, що неповнолітній брав участь у вчиненні 
таких дій хоча б один раз (неповнолітній в такому разі несе від-
повідальність за вчинення лише тих дій, які охоплювалися його 
умислом, тобто за ст. 307 або ст. 309 КК України); 

г) додаткової кваліфікації за ст. 304 КК України вчинення 
діяння із залученням неповнолітнього (малолітнього) не потре-
бує [9, с. 605–606]. 

Схожі положення наведені й у Науково-практичному ко-
ментарі КК України, авторами якого є Ю. В. Баулін, В.І. Бори-
сов, В. І. Тютюгін та інші, де також вказано на таке: «Діями, які 
були вчинені із залученням малолітнього, визнаються будь-які 
форми втягнення особи у віці до 14 років у вчинення хоча б од-
нієї дії, передбаченої частинами 1 або 2 ст. 307 КК, хоча б один 
раз. При цьому суб’єкт злочину, передбаченого ст. 307 КК, що 
залучив малолітнього, повинен усвідомлювати, що ця особа не 
досягла 14-річного віку. Якщо ж суб’єкт не усвідомлював мало-
літнього віку особи, відповідальність для нього настає за умо-
ви, якщо він за обставинами справи повинен був та міг це усві-
домлювати. При визначенні вчинення дій щодо малолітнього 
слід виходити з того, що фактично такі дії можуть виражатися 
в незаконному збуті наркотичних засобів у значних, великих 
чи особливо великих розмірах або особливо небезпечних нар-
котиків особі, яка не досягла 14-річного віку, у тому числі в 
місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних 
і культурних заходів та в інших місцях масового перебування 
громадян» [10, с. 630–631].

Натомість автори іншого Науково-практичного коментаря 
КК України (Є. Л. Стрельцов, С. М. Кучанський, В. М. Шевчук 
та інші) пишуть, що юридична конструкція «із залученням не-
повнолітнього (малолітнього)» (зокрема, до вчинення одного з 
видів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України) означає 
«будь-яку форму причетності на будь-якій стадії вчинення за-
значеної категорії злочинів», при цьому поняття «причетність» 
у розумінні цих науковців не пов’язане зі співучастю в злочині, 
а означає «діяльність особи, яка не брала участь у вчиненні зло-
чину, хоча й пов’язана із цим злочином, але не сприяла йому» 
[11, с. 78–601]. Вказані вчені залучення неповнолітнього (мало-
літнього) у контексті вчинення наркозлочинів не пов’язують зі 
співучастю цих осіб у таких суспільно небезпечних діяннях, а 
обмежуються виключно їх причетністю до таких злочинів. На 
наш погляд, з цим погодитися неможна, оскільки причетність 
безпосередньо не пов’язана зі вчиненням відповідного нар-
козлочину, проте конструкція «із залученням неповнолітнього 
(малолітнього)» існує в злочинах, передбачених розділом ХІІІ 
Особливої частини КК України, не просто так, а саме для того, 
щоб підкреслити те, що винний (повнолітня особа) залучає 
(втягує) неповнолітнього (малолітнього), прагнучи, щоб ос-
танній взяв участь в одному чи кількох злочинах у сфері обігу 
наркотичних засобів та психотропних речовин.

Варто також підкреслити, що ситуація з приводу розуміння 
юридичної конструкції «із залученням неповнолітніх та щодо 
неповнолітніх» ускладнюється тим, що поряд із терміном «за-
лучення» КК України оперує суміжними термінами – «втяг-
нення», «схиляння», «спонукання», які вказують на певні дії, 
що також можуть бути вчинені стосовно неповнолітніх. Для їх 
співвідношення, на наш погляд, слід виходити з тлумачення, 
що дається в ППВСУ «Про застосування судами законодавства 
про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи 
іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 р. № 2, яка 
акцентує увагу на таких головних моментах: 

а) «відповідальність дорослих осіб за втягнення неповно-
літніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність встанов-
лена не тільки ст. 304 КК України, а й іншими статтями цього 
Кодексу (ч. 3 ст. 300, ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 303, ч. 3 
ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317, ст.ст. 323 і 324), 
котрі є щодо неї спеціальними нормами, відтак у разі вчинення 
злочину, передбаченого спеціальною нормою, кваліфікувати дії 
винної особи ще й за ст. 304 КК України не потрібно (п. 3);

б) під втягненням неповнолітнього в злочинну чи іншу 
антигромадську діяльність треба розуміти певні дії дорослої 
особи, вчинені з будь-яких мотивів і пов’язані з безпосереднім 
впливом на неповнолітнього з метою викликати в нього рішу-
чість взяти участь в одному чи декількох злочинах або займа-
тись іншою антигромадською діяльністю. Втягнення завжди 
передбачає наявність причинного зв’язку між діями дорослої 
особи і виникненням у неповнолітнього бажання вчинити 
протиправні дії. Зазначений наслідок може досягатися за до-
помогою всіх видів фізичного насильства (заподіяння тілесних 
ушкоджень, мордування, катування тощо) і психічного впливу 
(погроза застосувати насильство, завдати матеріальних збит-
ків, зганьбити в очах однолітків та товаришів, позбавити по-
всякденного спілкування; переконання, залякування, обман, 
шантаж, підкуп, розпалювання почуття помсти, заздрості або 
інших низьких почуттів; давання порад про місце й способи 
вчинення злочину або приховання його слідів; обіцянка прихо-
вати сліди злочину, забезпечити грошима, подарунками, розва-
гами тощо) (абз. 1–2 п. 5);

в) залучення неповнолітнього в незаконне виробництво, ви-
готовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 
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наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без 
мети збуту (ч. 3 ст. 309 КК України), а також залучення неповно-
літнього чи малолітнього до вчинення таких дій з метою збуту 
чи до незаконного збуту цих речовин (ч. 2–3 ст. 307 КК України)  
може здійснюватись у різних формах, наприклад в обіцянні 
матеріальної чи іншої вигоди, використанні їх матеріальної чи 
службової залежності, обмані тощо. Відповідальність дорослого 
за ч. 3 ст. 307 КК України настає в тому разі, коли він усвідомлю-
вав, що особа, яка залучається ним до вчинення суспільно небез-
печних дій, є малолітньою, чи коли він за обставинами справи 
міг і повинен був про це знати (п. 11) [12].

Викладені вище положення дозволяють констатувати  
наступне:

1. Вчинення наркозлочину із залученням неповнолітнього є 
специфічною формою втягнення неповнолітніх у злочинну чи 
іншу антигромадську діяльність, відтак поняття «втягнення» є 
родовим. Окреме існування вказаної форми конструктивно зу-
мовлене передусім особливостями об’єкта, предмета, об’єктив-
ної сторони та суб’єкта злочинів, пов’язаних з кримінальним 
наркотизмом, і, у контексті цього, вимогами міжнародного та 
національного законодавства, що дозволяє зазначати про не-
повнолітнього (як співучасника чи потерпілого) у положеннях 
спеціальних норм.

2. Юридична конструкція «із залученням неповнолітніх» у 
злочинах, пов’язаних з наркотиками, означає, що винний (до-
росла особа, повнолітній) з будь-яких мотивів вчиняє через фі-
зичний, психічний вплив або в інший спосіб які-небудь умисні 
дії (зокрема, долучення, спонукання, заохочення, запрошення, 
заманювання, забирання, вербування, використання, спряму-
вання, притягнення, включення до відповідної злочинної діяль-
ності), що здатні викликати в дитини, яка не досягла 18-річного 
віку, рішучість (бажання) взяти участь у вчиненні одного чи 
кількох таких злочинів. У таких випадках неповнолітній є або 
співучасником (співвиконавцем чи пособником) відповідного 
злочину, або особою, яка не може бути визнана суб’єктом зло-
чину в силу недосягнення за законом встановленого віку кри-
мінальної відповідальності.

3. Юридична конструкція «щодо неповнолітніх» у злочи-
нах, пов’язаних з наркотиками, означає, що винний (доросла 
особа, повнолітній) вчиняє відповідне суспільно небезпечне 
діяння стосовно (відносно) дитини, яка не досягла 18-річного 
віку. У таких випадках неповнолітній виступає передусім по-
терпілим від відповідного злочину, що, однак, не виключає, за 
наявності для цього підстав, визнання його суб’єктом наркоз-
лочину в разі вчинення заборонених дій з наркотичними засо-
бами, психотропними речовинами та їх аналогами.

Розглядаючи склади злочинів, передбачених ст. 307, 314, 
315 КК України, слід звернути увагу на неоднозначність за-
конодавчого підходу до використання юридичних конструкції 
«щодо неповнолітніх (малолітніх)», а також вироблення на цій 
основі пропозицій щодо вдосконалення їх змісту. 

Так, у ч. 3 ст. 307 КК України незаконне виробництво, ви-
готовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 
чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана-
логів, вчинене щодо малолітнього, є особливо кваліфікованою 
ознакою складу злочину. Натомість особливо кваліфікованою 
ознакою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 314 КК України, є не-
законне введення в організм наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів щодо неповнолітнього. Схиляння 
до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або 
їх аналогів, вчинене щодо неповнолітнього, є кваліфікованою 
ознакою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 315 КК України. Тобто, 
законодавець по-різному підходить до застосування досліджу-

ваних понять. Безумовно, неоднозначність законодавчих підхо-
дів до конструкцій аналізованих статей навряд чи сприятиме 
однозначній кваліфікації відповідних наркозлочинів. 

На наш погляд, в основу уніфікації використання юридич-
них конструкцій «щодо неповнолітнього» та «щодо малоліт-
нього» слід покласти принцип вікової диференціації. Тобто: 
основний склад – вказівка на неповнолітнього, кваліфікований –  
на малолітнього, або кваліфікований – на неповнолітнього, 
особливо кваліфікований – на малолітнього, або обидва осо-
бливо кваліфіковані – відповідно на неповнолітнього та мало-
літнього. Такий підхід є цілком виправданим, оскільки співвід-
носиться з іншими нормами КК України – ст. ст. 149, 152–153, 
303–304 та іншими, а також відповідає принципам гуманізації 
кримінальної відповідальності та особливостям психофізіоло-
гічного розвитку дитини залежно від різних періодів її життя.

Враховуючи запропонований вище принцип, вважаємо за не-
обхідне внести відповідні зміни в диспозиції ст. ст. 307, 314–315  
КК України. Так, у ч. 2 ст. 307 КК України поряд з поняттям 
«із залученням неповнолітнього» визначити, як кваліфікуючу 
ознаку, конструкцію «щодо неповнолітнього». Така пропозиція 
узгодить положення ч. 2 ст. 307 з ч. 3 ст. 307 КК України, де 
особливо кваліфікуючої ознакою основного складу злочину є 
його вчинення щодо малолітнього. 

Говорячи про диспозицію ст. 314 КК України, зазначимо, 
що для узгодження положень щодо вікової диференціації по-
терпілого, у ч. 3 вказаної статті, слід замінити особливо ква-
ліфіковану ознаку злочину «вчинені щодо неповнолітнього» 
на «вчинені щодо малолітнього». Натомість у ч. 2 ст. 314 КК 
України передбачити вчинення злочину щодо неповнолітнього 
як його кваліфікуючу ознаку. 

Як вже зазначалося вище, вжитий в диспозиції ст. 315 КК 
України термін «схиляння» є видовим щодо поняття «втягнен-
ня», яке представлене в багатьох статтях КК України, зокрема 
і в ст. 304. Особливість останньої в контексті нашого дослі-
дження полягає в тому, що вона є загальною нормою, зокрема 
щодо спеціальної – ст. 315 КК України. При цьому внутрішня 
конструкція ст. 304 КК України в повній мірі враховує принцип 
вікової диференціації потерпілого. У ч. 1 ст. 304 КК України 
представлений основний склад злочину з вказівкою на непо-
внолітнього, а в ч. 2 ст. 304 КК України кваліфікований – на 
малолітнього. Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне 
узгодити положення диспозиції ст. 315 КК України з положен-
нями ст. 304 КК України. Так, зміст диспозиції ч. 2 ст. 315 КК 
України залишити без змін. У свою чергу, видається логічним 
доповнити ст. 315 КК України частиною третьою, зміст якої по-
винен відповідати ч. 2 ст. 304 КК України : «3. Ті самі дії, вчи-
нені щодо малолітньої особи або батьком, матір’ю, вітчимом, 
мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку по-
кладено обов’язки щодо виховання потерпілого чи піклування 
про нього,…». 

Така редакція ч. 3 ст. 315 КК України в повній мірі узгодить 
положення щодо вікової диференціації неповнолітнього, як по-
терпілого від злочину. А саме, основний склад (ч. 1 ст. 315 КК 
України) містить вказівку на будь-яку особу як потерпілого від 
злочину, кваліфікований (ч. 2 ст. 315 КК України) – на неповно-
літнього, особливо кваліфікований (ч. 3 ст. 315 КК України) –  
на малолітнього. 

Поряд з поняттям «щодо неповнолітнього (малолітнього)» 
уніфікації в рамках ст. ст. 307 та 309 КК України потребує також 
і конструкція «із залученням неповнолітнього (малолітнього)». 
Так, у ч. 2 ст. 307 КК України передбачена відповідальність за 
незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, пси-
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хотропних речовин або їх аналогів, вчинене із залученням непо-
внолітнього. У ч. 3 ст. 307 КК України – за дії, передбачені ч. 1 
або 2 цієї статті, вчинені із залученням малолітнього. Як бачимо, 
у ч. 2 ст. 307 КК України вчинення злочину із залученням непо-
внолітнього виступає кваліфікуючою ознакою злочину. У свою 
чергу, залучення малолітнього або вчинення злочину щодо мало-
літнього є особливо кваліфікованою ознакою діяння, передбаче-
ного в ст. 307 КК України. Тобто, досліджувані поняття в рамках 
диспозиції ст. 307 КК України є законодавчо уніфікованими.

Диспозиція ст. 309 КК України є схожою за змістом об’єктив-
ної сторони складу злочину з ст. 307 КК України. У ч. 3 ст. 309 КК 
України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту, вчинені із залученням неповнолітнього. 
Тобто, конструкція «із залученням неповнолітнього» в ч. 3 ст. 309 
КК України, на противагу ч. 2 ст. 307 КК України, виступає в яко-
сті особливо кваліфікованої ознаки складу злочину.

Висновок. На нашу думку, враховуючи змістовну схожість 
диспозиції ст. 307 та ст. 309 КК України, а також необхідність 
їх уніфікації в контексті вікової диференціації неповнолітньо-
го як специфічного співучасника наркозлочинів, виникає не-
обхідність корегування відповідних положень досліджуваних 
статей. Так, пропонується ч. 2 ст. 309 КК України після слів 
«передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або» 
доповнити юридичною конструкцією «із залученням неповно-
літнього». При цьому, у ч. 3 ст. 307 КК України замість поняття 
«неповнолітнього» передбачити поняття «малолітнього». 
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несовершеннолетних и в отношении несовершеннолет-
них: понятие и пути совершенствования

Аннотация. В статье исследованы отдельные аспекты 
уголовной ответственности за преступления в сфере обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, со-
вершенных с привлечением несовершеннолетних и в отно-
шении несовершеннолетних. Исследованием установлено 
содержание юридической конструкции «с привлечением 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолет-
них», а также предложен ряд предложений по совершен-
ствованию уголовной ответственности за преступления 
в сфере оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, совершенных с привлечением несовершеннолет-
них и в отношении несовершеннолетних. 
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тические средства, психотропные вещества, несовершен-
нолетние, совершенствования.

Lutsyk A. Criminal liability for crimes related to 
narcotic drugs and psychotropic substances of minors and 
juveniles: concept and ways to improve

Summary. The article explores some aspects of criminal 
responsibility for crimes related to narcotic drugs and 
psychotropic substances of minors and juveniles. Investigation 
has found the content of legal structures “involving minors 
and juvenile”, and also provides a number of suggestions 
for improving the criminal responsibility for crimes related 
to narcotic drugs and psychotropic substances of minors and 
juveniles. 

Key words: сriminal liability, narcotic drugs, psychotropic 
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ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Анотація. Статтю присвячено розробці поняття 
«принципи політики у сфері виконання кримінальних по-
карань» та створенню їх системи. У дослідженні зроблено 
висновок, що поняття «принципи політики» та «принципи 
законодавства» не збігаються.

Ключові слова: політика у сфері виконання кримі-
нальних покарань, принцип політики, принцип мінімаль-
ності правових обмежень, принцип економії репресії, 
принцип ресоціалізації.

Постановка проблеми. Політика у сфері виконання кримі-
нальних покарань передбачає певну стратегію діяльності органів 
та установ виконання кримінальних покарань з чітким визначен-
ням пріоритетних принципів та методів цієї діяльності, що ви-
ступають підґрунтям основних напрямків діяльності органів та 
установ виконання кримінальних покарань на цьому етапі й ха-
рактеризують тенденції їх подальшого розвитку. 

Даючи визначення політики у сфері виконання кримінальних 
покарань, наука кримінально-виконавчого права чітко вказує на 
структуру елементів, які її складають та характеризують, як-от: 
стратегія політики, її цілі та завдання, принципи, основні напрям-
ки та методи діяльності органів та установ виконання криміналь-
них покарань. Причому наука кримінально-виконавчого права 
чітко не формулює поняття «принципу політики» та не перелічує 
систему принципів, на яких базується політика у сфері виконання 
кримінальних покарань. 

Питаннями правової політики та її принципів взагалі займало-
ся багато вчених-теоретиків права і представників різних галузе-
вих юридичних наук. Але напрацювань, присвячених проблемам 
політики у сфері виконання кримінальних покарань та визначен-
ню її принципів, є не багато. Серед вітчизняних та зарубіжних 
науковців, які розробляли питання політики у сфері виконання 
кримінальних покарань, можна назвати таких авторів, як І. Г. Бо-
гатирьов, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, С. М. Зубарев, О. І. Зубков, 
К. М. Каковкіна, О. Г. Колб, В. В. Кондратішина, О. В. Лисодєд, 
О. С. Міхлін, Н. Н. Ольшевская, Л. Б. Смирнов, А. Х. Степанюк, 
М. О. Стручков та інші. Також у науковій доктрині не сформовано 
чіткого підходу до визначення «принципу політики» та системи 
принципів, на яких базується політика у сфері виконання кримі-
нальних покарань.

Метою дослідження є розробка поняття «принципу політики» 
у сфері виконання кримінальних покарань й виокремлення систе-
ми її принципів.

Виклад основного матеріалу. Взагалі, під принципом роз-
глядаються «основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються 
універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю 
і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи 
внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи 
громадської організації. Принципу притаманна властивість аб-
страктного відображення закономірностей соціальної дійсності, 
що зумовлює їх особливу роль у структурі широкого кола явищ. 

Принцип є джерелом багатьох явищ або висновків, що належать 
до нього, як дія до причини (принцип реальний) або як наслідки 
до підстави (принцип ідеальний)» [1, с. 110–111]. 

Говорячи про принципи політики, науковці вказують, що вони 
повинні бути науково обґрунтованими та стабільними, закріпле-
ними в нормах Кримінально-виконавчого кодексу України [2], 
інших законах та нормативних актах цієї сфери діяльності [3], ба-
зуватися на міжнародних актах про права людини та поводження 
із засудженими [4]. 

Висловлюються різні точки зору щодо визначення принципів 
політики. Наприклад, науковець К. М. Каковкіна принципи по-
літики визначає як загальні керівні начала, що походять із вимог 
політики держави й пронизують усю діяльність органів та установ 
виконання кримінальних покарань. Авторка наголошує на поділі 
принципів політики на три групи: загальноправові, міжгалузеві та 
галузеві [5], отже, на її думку, «принципи політики» та «принципи 
законодавства» за своїм змістом є схожими.

Вчений Є. А. Антонян зазначає, що кримінально-виконавча 
політика виражається у відповідних принципах конкретного за-
конодавства, меті, змісті та видах кримінального покарання. Мо-
ральний вираз кримінально-правова політика отримує в системі 
покарань, що здійснює безпосередній вплив на права, свободи, 
законні інтереси людини і громадянина [6, с. 305].

Інші автори вказують, що систему принципів галузі кримі-
нально-виконавчого права охоплюють загальні принципи права, 
принципи галузей права, що регулюють боротьбу зі злочинністю, 
а також принципи політики держави у сфері виконання криміналь-
них покарань [7]. С. М. Зубарев уточнює, що основною формою 
реалізації кримінально-виконавчої політики є нормативно-право-
ва – віддзеркалення політики в кримінально-виконавчому зако-
нодавстві й інших нормативних правових актах, зосереджуючи 
увагу, що ця нормативно-правова форма реалізації політики є 
переважаючою і охоплюється поняттям кримінально-виконавчого 
права [8]. Цей вислів свідчить про існування інших форм реаліза-
ції політики окрім нормативно-правової.

Наприклад, авторка К. Є. Чередниченко, розглядаючи поняття 
«принципи кримінального законодавства» та «принципи кримі-
нально-правової політики», вказує на різнопорядковість цих кате-
горій, так як перші з них представляють собою основні положення 
кримінального законодавства, тобто системи кримінально-право-
вих норм, а другі – основні положення конкретної діяльності [9].

Таким чином, поняття «принципи політики» та «принципи 
законодавства» не збігаються, оскільки, по-перше, різняться за 
змістом, а, по-друге, можуть мати різні форми реалізації.

Так, принципи кримінально-виконавчого законодавства 
можна визначити як вихідні засади та положення процесу вико-
нання-відбування покарання, які закріплені в кримінально-вико-
навчому законі та мають ідеологічно-правовий, нормативно-регу-
люючий та стратегічний характер, підкріплені певним правовим 
інструментарієм у процесі здійснення кримінально-виконавчої ді-
яльності, обумовлені цілями виконання покарання [10, с. 21]. Без 



72

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 9-2 том 2

норми принцип втрачає свій практичний аспект, бо саме норма є 
першою стадією механізму правового регулювання, що поклика-
ний здійснювати «юридичне програмування» соціального життя 
[11, с. 57–59].

Тоді як принципи політики у сфері виконання кримінальних 
покарань як певні стратегічні базові правила, рекомендаційні 
положення, вимоги, наміри конструювання, вдосконалення та 
застосування норм кримінально-виконавчого права, яким повин-
на відповідати ця діяльність, не завжди мають властивість нор-
мативності, тобто за обсягом вони є ширшими, об’єднуючи за 
своїм змістом принципи кримінально-виконавчого законодавства 
та інші принципи політики, формою реалізації яких є, приміром, 
сама діяльність органів та установ виконання кримінальних по-
карань.

Також прослідковується зв’язок політики у сфері виконання 
кримінальних покарань й кримінально-виконавчого законодав-
ства, який є певним діалектичним процесом, де сучасне кримі-
нально-виконавче законодавство характеризує політику в цій сфе-
рі, й, одночасно, політика та її принципи, у свою чергу, формують 
нове законодавство, визначають основні напрями його розвитку та 
направляють правозастосовну практику на їх соціально обумовле-
ну реалізацію. 

Основними факторами, що обумовлюють політику у сфері 
виконання кримінальних покарань на будь-якому етапі розвитку 
держави, є рівень злочинності в державі, стабільність її соціаль-
но-економічного розвитку, рівень дотримання принципів моралі 
та справедливості в цій сфері, визнання міжнародних актів пово-
дження із засудженими тощо [4]. 

Стратегія політики у сфері виконання кримінальних пока-
рань хоча і досить стабільна, але може змінюватися залежно від 
корінних перетворень в політиці та ідеології, що певним чином й 
відбувається останніми роками в Україні на шляху реформуван-
ня та оптимізації діяльності Державної кримінально-виконавчої 
служби України.

Отже кримінально-виконавче законодавство виступає одні-
єю з форм реалізації політики у сфері виконання кримінальних 
покарань та є своєрідним критерієм, за допомогою якого можна 
оцінити ефективність цієї сфери державної діяльності й виробити 
найбільш оптимальні форми, методи та напрямки політики у сфе-
рі виконання кримінальних покарань.

Висновки. Тому, з огляду на визначення політики як певної 
стратегії діяльності держави у сфері виконання кримінальних по-
карань, що є широким всеохоплюючим явищем з багатьма складо-
вими елементами, до принципів політики можна віднести не тіль-
ки принципи діючого кримінально-виконавчого законодавства, а й 
принципи політики, що висунуті наукою цієї галузі права, й прин-
ципи практики виконання і відбування покарання, наміри та спе-
ціалізовані міжнародні стандарти, що набули значення принципів.

До них відносяться, по-перше, усі перелічені в ст. 5 КВК 
України принципи кримінально-виконавчого законодавства, ви-
конання і відбування покарання (принцип невідворотності вико-
нання і відбування покарань, законності, справедливості, гуманіз-
му, демократизму, рівності засуджених перед законом, поваги до 
прав і свобод людини, взаємної відповідальності держави і засу-
дженого, диференціації та індивідуалізації виконання покарань, 
раціонального застосування примусових заходів і стимулювання 
законослухняної поведінки, поєднання покарання з виправним 
впливом, участі громадськості в передбачених законом випадках 
у діяльності органів і установ виконання покарань), по-друге, 
справедливим, здається, віднесення до низки принципів й таких 
вироблених практикою та наукою принципів: принципу мінімаль-
ності правових обмежень прав і свобод засуджених; принципу 
економії кримінальної репресії; принципу пріоритетного розвит-

ку заохочувальної політики над репресивною; принципу ресоціа-
лізації та адаптації засуджених, що відбули покарання; принципу 
пріоритету заходів соціально-педагогічної корекції особи засу-
джених; принципу вдосконалення виховної і оперативно-розшу-
кової роботи із засудженими; принципу підвищення відкритості 
кримінально-виконавчої системи та націленість її на співпрацю з 
громадянським суспільством; принципу вдосконалення інститутів 
прогресивної системи відбування покарання.

Таким чином, можна зробити висновок, що до принципів по-
літики у сфері виконання кримінальних покарань треба відносити 
базові правові стратегічні положення, моральні засади та основні 
напрямки діяльності політики у сфері виконання кримінальних 
покарань на сучасному етапі, головним правовим «провідником» 
яких виступають Кримінально-виконавчий кодекс України та інші 
нормативні акти цієї галузі.
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Михалко И. С. Понятие принципов политики  
в сфере исполнения уголовных наказаний

Аннотация. Статья посвящена разработке понятия 
«принципы политики в сфере исполнения уголовных нака-
заний» и построению их системы. В исследовании сделано 
вывод, что понятие «принципы политики» и «принципы 
законодательства» не совпадают. 

Ключевые слова: политика в сфере исполнения уго-
ловных наказаний, принцип политики; принцип мини-
мальности правовых ограничений, принцип экономии ре-
прессии, принцип ресоциализации.

Mykhalko I. Determination of principles of policy in 
the sphere of execution of criminal punishments

Summary. The article is devoted to the development of the 
concept «principles of policy in the sphere of execution of criminal 
punishments» and creation the system of this principles. There was 
done conclusion that the definition «principles of the policy» and 
«principles of legislation» didn’t coincide with each other. 

Key words: policy in sphere of execution of criminal 
punishments, principle of policy, principle of minimization of 
legal limitations, principle of economy of repression; principle 
of resocialization.
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ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ЯК СПОСІБ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Анотація. Статтю присвячено сучасним проблемам 
застосування законодавства з протидії корупції в Україні.

Ключові слова: корупція, злочин, законодавство  
України, покарання, відповідальність.

Постановка проблеми. Тісний зв’язок організова-
ної злочинності з корупцією являє собою вагомий бар’єр у 
розвитку правової держави, перешкоджає зміцненню її ін-
ституцій, впливає на права та законні інтереси її громадян.

Кожна держава у своїх протистояннях злочинності вико-
ристовує силу закону як інструмент не лише до покарання 
злочинців, а й попередження їх злочинної діяльності. Разом 
з тим, сила закону в державі повинна бути на стільки явною, 
що в злочинця не повинен виникати сумнів щодо неможливо-
сті уникнути покарання. Як писав Монтеск’є: «Закон повинен 
бути схожим на смерть, яка не щадить нікого». У разі ж коли 
сила рівності перед законом слабшає, у суспільстві можуть 
виникати настрої до ухилення від виконання вимог чи дотри-
мання норм закону. 

В час, коли суспільству і державі необхідно якомога ак-
тивніше протидіяти корупції, використання сили закону є ва-
гомим засобом держави.

Держава щорічно несе надзвичайно високі збитки від ко-
рупції. Необхідність протидії корупції неодноразово вказува-
лось пріоритетним завданням у діяльності правоохоронних 
органів та судової системи, а міжнародні експерти вказували 
на потребу в посиленні кримінальної відповідальності за ко-
рупційні злочини, зокрема, внесенні змін до Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо приведення національного законодавства у відповід-
ність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з 
корупцією» від 18 квітня 2013 року № 221–VII [1].

Зменшення проявів корупції в Україні сприятиме не 
лише покращенню міжнародного іміджу держави, а й вирі-
шить численні питання щодо її інвестиційної привабливості, 
сприятиме наповненню державного бюджету, покращить стан 
додержання законодавства в країні та сприятиме зростанню 
рівня довіри населення не лише до правоохоронних органів 
держави, а й державних службовців загалом.

В науковій сфері питання необхідності подолання значних 
проявів корупції в Україні не є новим, проте досі залишається 
актуальним. Вчені по-різному ставляться до способів вирі-
шення цієї проблеми. Одні вказують на необхідність запрова-
дження діяльності окремого органу державної влади, завдан-
ням якого повинно бути запобігання і протидія корупції, інші 
акцентують увагу на необхідності посилення відповідально-
сті за корупційні правопорушення. Разом з тим варто окремо 
відмітити і тих, хто дивиться в сам корінь проблеми і вказує 
на необхідність запровадження спеціального комплексу за-
ходів, які у своєму результаті можуть знизити рівень проявів 
корупції в Україні.

Серед вітчизняних дослідників, які займаються вивчен-
ням проблем протидії корупції, слід виділити праці П. П. Ан-

друшко, К. О. Вербицького, О. О. Дудорова, О. Г. Кальмана,  
О. М. Костенка, М. І. Мельника, Д. Г. Михайленка, Є. Д. Ску-
лиша, М. М. Ярошенко та інших. Останнім часом в Україні 
були захищені окремі дисертаційні дослідження, які стосу-
ються підстав відповідальності за давання чи одержання ха-
бара (неправомірної вигоди, згідно чинного законодавства), 
їх кримінологічної та кримінально-правової характеристики, 
зокрема О. М. Грудзур та І. О. Томчук.

Мета статті полягає в з’ясування ефективності підвищен-
ня відповідальності за корупційні злочини як способу подо-
лання корупції в Україні. Основними завданнями стануть ог-
ляд нормативної бази, статистичних даних щодо порушених 
за останні роки кримінальних справ за вказаними статтями та 
судової практики в цій сфері, а також наукових досліджень з 
питань протидії корупції, які можуть вказати на доцільність та 
майбутню ефективність посилення відповідальності за вказа-
ні злочини в протидії корупції.

Виклад основного матеріалу. Внесення змін до статей 
Кримінального кодексу України щодо криміналізації пропози-
ції або надання неправомірної вигоди та її прийняття, зумов-
лені міжнародними нормативно-правовими актами, зокрема,  
ст. ст. 15, 16, 21 Конвенції ООН проти корупції і ст. ст. 2, 7 Кри-
мінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією. 

Рекомендація Україні щодо необхідності підвищення від-
повідальності за корупційні злочини висловлювалась Групою 
держав Ради Європи проти корупції (GRECO) за результатами 
третього раунду оцінювання України з питань протидії корупції.

Законом України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо приведення національного законо-
давства у відповідність із стандартами Кримінальної конвен-
ції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 р. дійсно 
криміналізоване прийняття службовою особою пропозиції чи 
обіцянки надати їй неправомірну вигоду та підвищено відпо-
відальність за корупційні злочини. Розглянемо зазначені змі-
ни більш детально.

Відтепер ст. 368 Кримінального кодексу України носить 
назву «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання не-
правомірної вигоди службовою особою» та доповнена п. 1. 
«Прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки на-
дати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення 
чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, 
хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах 
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади 
чи службового становища». Слід відмітити, що відповідаль-
ність за прийняття такої пропозиції чи обіцянки передбаче-
на у вигляді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або у вигляді 
виправних робіт на строк від одного до двох років.

Звернемо увагу, що міра покарання за вчинення цього зло-
чину є вищою, ніж була в попередній редакції за саме одер-
жання хабара [2, с. 178].

Відповідальність у виді виправних робіт за теперішнє 
одержання неправомірної вигоди не застосовуватиметься, а 
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строк арешту збільшено на період від трьох до шести місяців, 
з’явилось позбавлення волі від двох до чотирьох років. Збіль-
шено відповідальність і за одержання неправомірної вигоди 
в значному розмірі, а за одержання неправомірної вигоди у 
великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає 
відповідальне становище, або за попередньою змовою групою 
осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної 
вигоди – залишена без змін. Мабуть, на практиці такий вид 
корупційного правопорушення зустрічається не часто і, на 
думку законодавця, не потребує посилення відповідальності.

Втім, у статті з’явився п. 5, який передбачає відповідаль-
ність за вказані діяння (окрім прийняття пропозиції чи обі-
цянки надати неправомірну вигоду), предметом яких була 
неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчи-
нені службовою особою, яка займає особливо відповідальне 
становище, у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 
дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з 
конфіскацією майна.

Слід зазначити також, що на практиці виникатимуть про-
блеми із доведенням не лише факту прийняття особою пропо-
зиції чи обіцянки надати їй неправомірну вигоду, а й із вста-
новленням у певних випадків розміру неправомірної вигоди, 
враховуючи те, що законодавець під неправомірною вигодою 
пропонує розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, 
пільги, послуги, нематеріальні активи, які пропонують, обі-
цяють, надають або одержують без законних на те підстав. 
Визначення розміру переваги, пільги чи послуги не завжди є 
можливим на практиці.

Звернемо увагу і на зміни, які внесено до ст. 369 Кримі-
нального кодексу України щодо відповідальності за пропози-
цію або давання неправомірної вигоди службовій особі. Зокре-
ма, посилено відповідальність за пропозицію неправомірної 
вигоди, її доповнено громадськими роботами на строк від ста 
шістдесяти до двохсот сорока годин. Проте відповідальність за 
саме надання неправомірної вигоди у вигляді штрафу посиле-
на, а строк обмеження волі передбачено меншим. 

За повторне надання неправомірної вигоди чи її надання 
особі, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне 
становище, відповідальність не змінено.

Варто зазначити, що п. 5 цієї статті містить вказівку на те, 
що надання неправомірної вигоди може здійснюватись орга-
нізованою групою осіб чи її учасником, що цілком відповідає 
тому, що на сьогодні до корупції досить часто причетна ор-
ганізована злочинність. Проте, ст. 368 Кримінального кодек-
су України не містить жодної вказівки на відповідальність за 
одержання неправомірної вигоди від організованої групи осіб 
чи її учасника.

В структурі злочинності питома вага злочинів у сфері служ-
бової діяльності за 2010 р. складала 3,6%, за 2011 р. – 3,4%, за 
2012 р. – 2,2%. Протягом 2010 р. зареєстровано злочинів з одер-
жання хабара 2501; у 2011 р. – 2538; у 2012 р. – 1437; з давання 
хабара у 2010 р. – 412; у 2011 р. – 337; у 2012 р.– 362. Органами 
внутрішніх справ розслідувано злочинів з одержання хабара у 
2010 р. – 2528; у 2011 р. – 2553; у 2012 р. – 1629; з давання хабара у 
2010 р.– 421; у 2011 р.– 330; у 2012 р.– 368. Знято з обліку з одер-
жання хабара – у 2011 р. – 209; у 2012 р. – 214; з давання хабара 
у 2011 р.– 43; у 2012 р.– 68. Виявлено осіб, які вчинили злочини 
у злочинах з одержання хабара у 2011 р.– 1628; у 2012 р.– 1239;  
з давання хабара у 2011 р.– 24; у 2012 р.– 238.

За участі організованої злочинності виявлено злочинів з ха-
барництва у 2010 р. – 30; у 2011 р.– 47; у 2012 р.– 34. Проте, всього 
по Україні виявлено організованих груп і злочинних організацій 

з корумпованими зв’язками у 2010 р. – 29; у 2011 – 38; у 2012 р.– 37.  
По регіонах їх виявлено, зокрема, протягом 2010 року: у 
Одеській – 11; у АР Крим – 7; у Донецькій, у м. Києві, Кіро-
воградській та Сумській областях – по 3; у 2011 році: у Одесь-
кій – 14; Кіровоградській та Харківській по 7; Львівській – 6;  
Тернопільській – 5; Дніпропетровській та Запорізькій по 3 та 
м. Севастополі – 2; протягом 2012 року: Львівській – 17; Луган-
ській – 7; Запорізькій – 3; Одеській та АР Крим по 2; Волин-
ській, Сумській та Херсонській областях по 1 [3].

Згідно з наведеними вище даними підтверджується той 
факт, що на сьогодні діяльність на території України організо-
ваних груп та злочинних організацій з корумпованими зв’яз-
ками є досить розповсюдженою та проявляється ледь не у всіх 
регіонах України. Не забуватимемо і про високу латентність 
даної категорії злочинів, за якої наведена офіційна статистична 
інформація не може повністю відображати реальний стан цієї 
категорії злочинності в Україні.

За даними Вищого спецiалiзованого суду України з роз-
гляду цивільних i кримінальних справ, що містяться в Ана-
лізі стану злочинності в Україні за 2012 р., виявлено майже 
2 тис. фактів одержання, давання та провокацій хабарів, що 
на 32,3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого 
року [4]. 

Як зазначає М. І. Мельник, наявність корумпованих зв’яз-
ків для організованих злочинних формувань і зв’язок корумпо-
ваного чиновника з такими формуваннями – це оптимальна з 
точки зору досягнення злочинного результату і безпеки функ-
ціонування схема існування двох зазначених явищ. Корупція 
щодо організованої злочинності виконує три основні функції: 
1) формує захисний механізм організованої злочинності; 2) ви-
ступає одним з основних засобів досягнення основних цілей 
злочинної діяльності організованих злочинних угруповань; 
3) є формою легалізації організованої злочинності (дозволяє 
представникам організованих злочинних угруповань набути 
легального соціального статусу, легалізувати доходи, здобу-
ті злочинним шляхом). У співвідношенні цих двох явищ, які 
розглядаються, корупція виступає засобом зрощення кримі-
нальних структур з владою, криміналізації влади і політизації 
злочинності. Дослідник вдало робить висновки, що прагнення 
підвищити ефективність протидії корупції шляхом посилен-
ня кримінально-правових репресій є помилковим підходом у 
здійсненні антикорупційної діяльності [5, с. 12–29].

На неефективність посилення каральних заходів у проти-
дії злочинності серед науковців вказується досить часто. Будь-
яке явище, зокрема корупційна злочинність, має свої причини, 
якісь із них є більш визначальними, якісь менш, проте лише 
тривалі активні заходи, спрямовані на усунення дії цих при-
чин, можуть у своєму наслідку дати ефективний позитивний 
результат.

Як зазначає Д. Г. Михайленко, хабарництво – це єдиний 
складний двосторонній злочин, який складається з двох не-
обхідних взаємопов’язаних елементів – давання й одержання 
хабара, сторони якого є необхідними співвиконавцями [6, с. 5].

Варто погодитись із даним твердженням, оскільки важко 
уявити одержання неправомірної вигоди (хабара) без елементу 
його давання, наявності другої сторони. Враховуючи це, див-
ними видаються і наявні статистичні дані, за яких злочинів з 
одержання хабара виявляється понад 2500, а з давання лише до 
500, а виявляється осіб, які вчинили одержання хабара близь-
ко 1500, а давання – до 50. Виникає запитання: куди дівається 
решта учасників даної категорії злочинів? Навряд чи можна 
говорити про високий рівень повторності в вчиненні цього 
злочину чи його поєднанні з вимаганням, за якими особа звіль-
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няється від кримінальної відповідальності. Слід враховувати, 
що звільнення від відповідальності відбувається лише судом, а 
тому і ці особи повинні відображатись в офіційній статистич-
ній звітності.

Аналізуючи наведені вище статистичні дані, ми бачимо, 
що щорічно правоохоронними органами реєструється, а су-
дами розглядається приблизно однакова кількість злочинів з 
одержання чи надання неправомірної вигоди із незначними 
коливаннями (близько 3%), що вказує на певну негативну 
стабільність з їх вчинення в державі, незалежно від передба-
ченої міри покарання. Варто зазначити, що основною катего-
рією осіб, які притягуються до кримінальної відповідально-
сті за вказані злочини, є службові особи нижчої та середньої 
ланки.

Враховуючи і те, що за оцінками міжнародних організацій, 
рівень сприйняття корупції в Україні за останні роки теж не 
зазнав значних змін, а його індекс суттєво не знижувався, то 
проблема протидії корупції в Україні потребує нових шляхів 
вирішення.

Посилення відповідальності за певний злочин не зможе 
привести до зменшення кількості випадків його вчинення, не 
вплине на його поширення. Будь-який злочин має свої причи-
ни, фактори, що його породжують. Відповідальність особи ж 
настає вже за результатами його вчинення, і не зможе суттєво 
вплинути на його попередження. Крім того, слід враховувати, 
що кримінальна відповідальність лише тоді зможе виконува-
ти свою попереджувальну функцію, якщо вона відповідатиме 
принципу невідворотності покарання за скоєний злочин, а 
отже і рівності усіх перед законом, та як результат зміцнення 
віри широких мас населення в справедливість покарання.

Крім того, наведемо дані, які відображають ситуацію із при-
значенням покарання за корупційні злочини в Україні. Згідно з 
даними Державної судової адміністрації кількість засуджених 
за одержання хабара у 2011 р. збільшилась у 2 рази (порівняно 
з 2001 р., коли за ст. 368 Кримінального Кодексу було засу-
джено 376 осіб). До позбавлення волі у 2011 р. було засудже-
но 131 особу; у 2010 р.– 99, що становить 17,1%; у 2010 р.–  
12,8% від кількості засуджених за цей вид злочинів, із них за  
ч. 1 ст. 368 – 17 осіб; у 2010 р.– 9, за ч. 2 ст. 368 – 100; у 2010 р. –  
79, за ч. 3 ст. 368 КК – 14; у 2010 р.– 11. Обмеження волі суди 
призначили 12 особам; у 2010 р.– 11, виправні роботи – 5; у 
2010 р.– 1. Покарання у виді штрафу отримали 182 особи; у 
2010 р.– 175, або 23,7%; у 2010 р.– 22,6% від кількості засу-
джених за цей вид злочинів. 

Призначаючи покарання, суди застосовували ст. 75 КК 
(«Звільнення від відбування покарання з випробуванням») до 
417 осіб; у 2010 р.– 479, або 54,4%; у 2010 р.– 61,9% від кількості 
засуджених за цей вид злочинів, із них за ч.1 ст. 368 – до 87 осіб; 
у 2010 р.– 170, або 20,9%; у 2010 р.– 35,5% від кількості всіх 
звільнених від відбування покарання з випробуванням; за ч. 2  
ст. 368 – до 31; у 2010 р. – 307, або 74,6%; у 2010 р.– 64,1%; за ч. 3 
ст. 368 КК – до 19 осіб; у 2010 р. – 2, або 4,6% та у 2010 р. – 0,4%. 

У 2011 р. звільнено від покарання внаслідок акта амністії 8;  
у 2010 р.– 5 осіб. Суди призначили більш м’яке покарання, ніж 
передбачено законом, 151 особі; у 2010 р.– 163. До осіб, засудже-
них за одержання хабара, суди застосували передбачені зако-
ном додаткові види покарання. Зокрема, позбавили права обій-
мати певні посади або займатися певною діяльністю 559 осіб;  
у 2010 р.– 464, що становить 72,9% та 59,9% від кількості за-
суджених за цей вид злочинів, із них за ч. 1 ст. 368 – 189 осіб;  
у 2010 р.– 181, за ч. 2 ст. 368 – 342; у 2010 р.– 273, за ч. 3  
ст. 368 КК – 28; у 2010 р. – 10. Конфіскація майна застосована до  
91 засудженого; у 2010 р. – 82. Позбавлено військового, спеці-

ального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 66 осіб;  
у 2010 р.– 36. У 2011 р. виправдано 9 осіб; у 2010 р.– 10.

За одержання хабара засуджено 168 жінок; у 2010 р. – 161, 
або 21,9% та 20,8% від кількості засуджених за цей вид злочи-
ну – 125 осіб; у 2010 р.– 126 вчинили злочини за попередньою 
змовою з іншими особами. На час вчинення злочину 296; у 
2010 р.– 315 осіб обіймали посади державних службовців; 362, 
а у 2010  р.– 385 були іншими службовцями; 13, а у 2010 р.–  
12 – військовослужбовцями; 50, а у 2010 р.– 37 – лікарями 
(фармацевтами); 34, а у 2010 р. – 23 – вчителями, викладачами. 
78,1% та 74,9% у 2010 р. – винних осіб на момент вчинення 
злочину мали вищу освіту.

У 2011 р. в апеляційному порядку скасовано та змінено ви-
роки щодо 238 осіб; у 2010 р. – 164, засуджених місцевими суда-
ми за злочини, передбачені ст. 368 КК, із них у 23, а у 2010 р.– 13  
справах прийнято рішення про направлення справи на додат-
кове розслідування, у 89, а у 2010 р.– 65 – про направлення на 
новий судовий розгляд, 42 та 33 у 2010 р.– змінено у зв’язку з 
пом’якшенням покарання, 20 у 2010 р. – 13 – у зв’язку з перек-
валіфікацією злочину [7, 2].

Таким чином, ми можемо бачити, що суди досить часто 
застосовують покарання у вигляді позбавлення волі за коруп-
ційні злочини, так само як і штраф. Обмеження волі є найменш 
розповсюдженим. Досить часто суди призначали більш м’яке 
покарання, ніж передбачено законом. Крім того, звернемо ува-
гу і на значну кількість вироків, які скасовано та змінено в апе-
ляційному порядку.

Варто зазначити, що доведення статистичних даних до 
широкого загалу громадськості не є досить поширеним у на-
шій державі. Відсутні чи не досить активно розповсюджені 
серед засобів масової інформації відомості про притягнення 
до відповідальності за корупційні злочини, про обрану таким 
особам міру покарання. Результати протидії держави корупції 
повинні бути відомі усім, а перелік осіб, внесених до реєстру 
таких, що вчинили корупційне правопорушення – загально-
доступним. 

Поряд із недовірою населення до правоохоронної системи 
держави та непоінформованістю про відповідальність злочин-
ців за корупційні злочини, не буде ефективно реалізовуватись 
превентивна функція покарання в будь-якому його виді, адже 
громадськість вважатиме, що за корупційні злочини відпові-
дальності можна уникнути.

Висновки. Варто звернути увагу, що за наведеними ста-
тистичними даними, можна побачити, що з посиленням за 
останні роки покарання за корупційні злочини кількість їх 
вчинення не зменшується. Сприйняття корупції населенням 
залишається досить високим у державі. Корупція залишається 
поширеною, як в сфері державної служби, так і іншої службо-
вої діяльності майже в однаковій мірі.

Статистичні дані вказують на те, що судами не часто засто-
совується покарання за одержання неправомірної вигоди у ве-
ликому чи особливо великому розмірі, або вчинене службовою 
особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне 
становище, або за попередньою змовою групою осіб. Це також 
вказує на те, що фактично до кримінальної відповідальності за 
корупційні злочини притягуються службовці нижчої та серед-
ньої ланки. Разом з тим, за даними соціологічних досліджень, 
корупція в Україні поширена у всіх сферах державного управ-
ління і практично на всіх його рівнях.

Висловлюватимемо сподівання, що поряд із посиленням 
відповідальності, держава значно активніше приділятиме ува-
гу і іншим методам протидії корупції, зокрема формуватиме 
чіткі механізми реалізації прав громадян, що сприятиме усу-
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ненню підстав для використання корупції.
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Національної академії наук України

ПОНЯТТЯ НАКАЗУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 
ТА ЙОГО ВИДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Анотація. Статтю присвячено аналізу чинного законо-
давства України, окремих положень доктрини криміналь-
ного права щодо поняття наказу (розпорядження) та його 
видів в юридичній науці та законодавстві України. 

Ключові слова: наказ, розпорядження, акт управління, 
розпорядчий акт, законний наказ, незаконний наказ, зло-
чинний наказ, явно злочинний наказ.

Постановка проблеми. Прийняття Конституції України ста-
ло основою зародження нової демократичної системи права та 
законодавства України. Так, згідно із ст. 19 Основоположного 
Закону України «Правовий порядок в Україні ґрунтується на за-
садах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений ро-
бити те, що не передбачено законодавством. Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та в 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [1].

На сьогоднішній день українська держава знаходиться на 
етапі реформування державного управління, політичної систе-
ми, публічних інститутів та галузей. Складовою частиною цьо-
го процесу реформування є правове забезпечення нормальної 
управлінської діяльності, як внутрішньої властивості будь-яко-
го суспільства на всіх щаблях його розвитку. Під час реалізації 
управлінської функції, підґрунтям якої є владні відносини, осо-
би, що реалізують розпорядчі повноваження, та особи, які їх 
виконують, знаходяться на різних управлінських рівнях й між 
ними існують відносини влади та підпорядкування, основою 
яких виступає наказ [2, c. 3]. Останні трагічні події в Україні за-
свідчили, що виконання злочинного та явно злочинного наказів 
може призвести до негативних наслідків, зокрема до порушен-
ня основоположних прав і свобод людини.

Постановка проблеми. Функціонування суспільства не 
уявляється без управління, владні відносини існують у всіх 
сферах суспільного життя, скрізь, де є управління діяльністю 
людей. Управління – це особливі відносини між людьми на 
правовій або організаційній основі, це відносини між різними 
статусами, рівнями адміністративних структур, окремими ро-
бочими функціями, які проявляються у вигляді однобічної за-
лежності однієї посади від іншої [3, c. 22–30].

Певними юридичними засобами, завдяки яким здійсню-
ється соціальне управління, є статути, настанови, положення, 
інструкції, вказівки, розпорядження, накази і тому подібне. У 
галузі адміністративного права саме ці, виражені в певній юри-
дичній формі, вимоги органів управління чи їх посадових осіб, 
прийнято називати єдиним загальним родовим поняттям – акти 
управління [3, c. 85]. 

Конституцією України в ст. 60 визначено, що ніхто не зо-
бов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи на-
кази [1]. Дані положення Конституції України знайшли своє 
відображення й у Кримінальному кодексі України (далі –  
КК України). Розділ VIII Загальної частини КК України серед 

обставин, що виключають злочинність діяння, визначає наказ 
або розпорядження. Ст. 41 КК України встановлює, що заподі-
яння шкоди правоохоронюваним інтересам визнається право-
мірним, якщо воно було вчинено з метою виконання законного 
наказу чи розпорядження [4]. Відповідальність передбачена 
саме за виконання явно злочинного наказу або розпорядження.

Разом з тим, у кримінальному законодавстві відсутнє за-
гальне поняття наказу чи розпорядження, явно злочинного на-
казу чи розпорядження, за виконання яких саме і передбачена 
кримінальна відповідальність, що, у свою чергу, створює ко-
лізію інтересів для особи, яка його виконує, а також проблему 
притягнення до відповідальності осіб за заподіяння шкоди пра-
воохоронюваним інтересам при виконанні наказу або розпоря-
дження на практиці.

У зв’язку з цим, вважаємо, що з кримінально-правової 
точки зору слід використовувати загальне (єдине) визначення 
акту управління, який є обов’язковим для виконання вимог по-
садових осіб, а саме термін «наказ». Оскільки термін «наказ» 
відсутній у кримінальному законодавстві України, пропонуємо 
провести його дослідження на підставі визначення цього термі-
ну в інших законодавчих актах та проаналізувавши різні підхо-
ди до розуміння наказу, які існують у доктрині кримінального 
права.

Відповідно до Положення про державну реєстрацію нор-
мативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 
влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.12.1992 № 731, наказ як вид акту управління може мати 
як нормативний, так і розпорядчий характер [5]. Слід відмітити 
позицію С. І. Дячука, який ґрунтовно на рівні дисертаційного 
дослідження проаналізував юридичний зміст наказу та порядок 
його виконання. Вчений зазначає, що розуміння наказу повин-
но охоплювати лише ті зумовлені відносинами підпорядкова-
ності вимоги, котрі мають саме розпорядчий характер, тобто 
віддаються в межах професіональних функцій підлеглого і не 
дублюють чинних нормативно-правових положень [6, c. 17].

Аналізуючи чинні положення законодавства України, в 
яких міститься визначення наказу, ми приходимо до виснов-
ку, що найбільш повне визначення наказу міститься в Наказі 
Мінюсту «Про вдосконалення порядку державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Міністерстві Юстиції України 
та скасування рішення про державну реєстрацію норматив-
но-правових актів» від 12.04.2005 № 34/5. Так, під наказом, 
розпорядженням, постановою, рішенням (розпорядчий акт) 
слід розуміти акт організаційно-розпорядчого характеру чи 
нормативно-правового змісту, що видається суб’єктом нор-
мотворення в процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої 
діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та 
здійснення функцій відповідно до наданої компетенції з осно-
вної діяльності, адміністративно-господарських або кадрових 
питань, прийнятий (виданий) на основі Конституції та інших 
актів законодавства України, міжнародних договорів України, 
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згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Украї-
ни, та спрямований на їх реалізацію, спрямування регулювання 
суспільних відносин у сферах державного управління, віднесе-
них до його відання [7]. На нашу думку, у даному визначенні 
враховано, у першу чергу, сутність наказу, як акту управління, 
а саме його розпорядчий характер, а також − сукупність вимог, 
які визначені законодавством щодо законності самого наказу, 
який і підлягає виконанню.

Щодо розуміння терміну «наказ» у доктрині кримінально-
го права існують різні наукові підходи. Так, зокрема, під тер-
міном «наказ» розуміють розпорядчий документ, що видаєть-
ся керівником підприємства, установи, організації на правах 
єдиноначальності або інша посадова особа в межах її компе-
тенції [8, c. 33]. В одному із науково-практичних коментарів 
до Кримінального кодексу України зазначено: наказ (в контек-
сті ст. 402) – це одноособова пряма владна вимога (наказ, роз-
порядження, вказівка, команда тощо) розпорядчого характеру 
особи, якій надано владні повноваження у сфері управління, 
про вчинення або не вчинення певних дій по службі іншою 
особою чи визначеним колом осіб, на яких покладено обов’я-
зок виконувати такі вимоги [9, c. 1031]. 

У підручниках з кримінального права під наказом у кримі-
нально-правовому розумінні пропонується вважати звернену 
до конкретної особи чи групи осіб вимогу посадової особи 
органу управління чи громадського формування з охорони 
громадського порядку вчинити чи утриматись від вчинення 
певної дії [10, c. 233–234]. Терміни «наказ» і «розпорядження» 
фактично є синонімами. Крім того, вже визнано, що термін 
«наказ» є родовим стосовно інших актів управління (розпо-
рядження, вказівок тощо). Відносно обставини, що виклю-
чає злочинність діяння, наказ – це акт управління, виданий 
уповноваженою службовою особою, який приписує певній 
особі (групі осіб) вчинити дію або бездіяльність, пов’язану 
із заподіянням шкоди об’єкту кримінально-правової охорони  
[11, c. 292].

У свою чергу, В. П. Малковим запропоновано наступне 
визначення наказу: «Під наказом чи розпорядженням розумі-
ється встановлена законом або іншим правовим актом юри-
дична форма припису уповноваженої на це посадової особи, 
органу державної влади або органу місцевого самоврядуван-
ня (начальника), а також припису іншої офіційної особи, яка 
виконує тимчасово чи постійно організаційно-розпорядчі або 
адміністративні функції в організаціях і об’єднаннях будь-
яких форм власності, з приводу засвідчення фактів та обста-
вин, що мають юридичне значення, або які зобов’язують іншу 
особу (осіб) виконати певне діяння» [12, c. 136]. М. І. Хавро-
нюком також запропоновано розгорнуте визначення, а саме: 
«Наказ – це пряма обов’язкова для виконання усна, письмова 
чи передана через технічні засоби зв’язку вимога керівни-
цтва відповідного органу влади, господарського управлін-
ня чи контролю, установи, організації чи підприємства, їх 
структурного підрозділу тощо про вчинення або не вчинення 
підлеглим (групою підлеглих) якихось дій по службі. Наказ 
є також однією із форм реалізації владних функцій, органі-
заційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 
обов’язків посадової особи» [13].

Вважаємо, що складні формулювання та намагання ви-
значити широке коло суб’єктів, які можуть віддавати наказ 
у дефініції, лише ускладнить розуміння осіб, які мають такі 
повноваження. С. І. Дячук пропонує наступне визначення на-
казу: вимога розпорядчого характеру органу управління, а так 
само особи, якій надано владні повноваження, про вчинення 
або не вчинення певних дій іншою особою чи визначеним ко-

лом осіб, на яких покладено обов’язок виконувати ці вимоги 
[2, c. 7].

Наведені вище положення дають змогу визначити, що 
під наказом мається на увазі акт, який має наступні ознаки: 
по-перше, вимога, що міститься в наказі, має розпорядчий 
характер і виражена в категоричній формі. По-друге, особа, 
яка віддає наказ, наділена компетенцією на його віддання, 
а його виконання є обов’язком особи, якій він адресований. 
По-третє, наказ може бути відданий, як одноособово, так і 
групою осіб (колегіально). По-четверте, наказ може віддава-
тися в письмовій, усній формах, за допомогою засобів зв’язку. 
По-п’яте, наказ відрізняється від інших юридичних актів (ак-
тів судової влади, службових документів, документів індиві-
дуального характеру).

Аналізуючи вищенаведене, приходимо до висновку, що 
під наказом слід розуміти вимогу, яка викладена в усній, 
письмовій формі чи за допомогою засобів зв’язку, розпоряд-
чого характеру органу управління чи уповноваженої особи, 
які наділені відповідною компетенцією щодо вчинення або не 
вчинення певних дій іншою особою чи колом осіб, для яких 
виконання такої вимоги є їх обов’язком.

На сьогодні серед юристів-вчених триває дискусія щодо 
поняття наказу, юридичного порядку його виконання та 
відповідальності за заподіяння школи при його виконанні.  
Ці проблеми досліджувалися багатьма науковцями радян-
ського періоду, серед них: Х. М. Ахметшин, Ф. С. Бражнік,  
Н. В. Васильєв, А. А. Герцензон, Н. І. Загородніков, С. М. Ін-
шаков, А. С. Кобліков, В. Н. Кудрявцев, В. І. Курляндський,  
Р. А. Лопухов, В. В. Лунєєв, В. П. Маслов, І. М. Мацкевич,  
А. А. Піонтковський, А. Н. Полєв, Є. В. Прокопович,  
В. В. Романов, А. С. Самойлов, А. А. Тер-Акопов, Б. С. Утєвський,  
В. М. Чхіквадзе, В. П. Шуплєнков та інші, а також науковця-
ми за часів незалежної України: Г. В. Андрусів, В. М. Біло-
конєв, П. П. Богуцький, В. П. Бодаєвський, В. В. Бондарєв, 
В. О. Бугаєв, В. С. Давиденко, С. І. Дячук, В. І. Касинюк,  
В. А. Клименко, В. К. Матвійчук, М. І. Мельник, В. О. Нав-
роцький, М. І. Панов, Є. Б. Пузиревський, О. М. Сарнавський, 
М. М. Сенько, О. С. Ткачук, М. С. Туркот, М. І. Хавронюк,  
С. О. Харитонов, Г. І. Чангулі та іншими. Разом з тим юридич-
на природа виконання наказу всебічно не проаналізована, за-
лишається багато дискусійних питань, відсутні єдині підходи 
щодо розуміння цієї проблеми.

Мета статті полягає в необхідності визначення поняття 
наказу (розпорядження) та його видів у кримінальному праві 
України, а також на основі існуючих наукових підходів та з 
врахуванням положень нормативних актів інших галузей пра-
ва запропонувати узагальнене визначення цього терміну.

Виклад основного матеріалу. Наказ або розпорядження 
є законними, якщо вони віддані відповідною особою в на-
лежному порядку та в межах її повноважень, за змістом не 
суперечать чинному законодавству та не пов’язані з пору-
шенням конституційних прав і свобод людини і громадянина 
[4]. Виходячи з цього, наказ може бути законним, незакон-
ним, злочинним та явно злочинним. Слід зазначити, що КК 
України містить вказівку на явно злочинний наказ, однак 
залишається поза чітким кримінально-правовим регулюван-
ням відповідальність за виконання злочинного наказу. Крім 
того, потребує детального дослідження проблема виконання 
військового наказу, оскільки виконання наказу командира чи 
начальника є базовим принципом військової дисципліни і бо-
єздатності армії. Накази військових командирів (начальників) 
не підлягають обговоренню з боку тих, кому вони адресовані  
[14, c. 198].
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Для здійснення розмежування запропонованих видів на-
казів (законний, незаконний, злочинний, явно злочинний) слід 
визначити сукупність вимог законності наказу (правомірнос-
ті). Так, в юридичній літературі висловлювались різні думки 
щодо умов законності (правомірності) будь-якого наказу. На-
приклад, А. А. Піонтковський до таких відносив віддання на-
казу відповідним начальником своєму підлеглому, при цьому 
наказ не виходить за межі компетенції особи, що його віддала; 
за своїм змістом наказ не приписує явно злочинного; наказ 
відданий з дотриманням належної форми, якщо це вимагаєть-
ся законом [15, c. 397–398]. Інша точка зору, відповідно до 
якої правомірним слід вважати «наказ, який: відданий ком-
петентним органом чи посадовою особою; відданий у межах 
компетенції цього органу чи посадової особи; відданий із до-
триманням необхідної форми і порядку його віддання; ґрун-
тується на законі чи іншому нормативному акті; не передба-
чає вчинення протиправних дій. Перші три умови стосуються 
форми віддання наказу, дві останні – його змісту» [10, c. 234].

Враховуючи законодавчі вимоги та думку науковців щодо 
законності (правомірності наказу), законний (правомірний) 
наказ відповідає таким вимогам: 1) законність вимог (закон-
ність за змістом); 2) відданий відповідною особою; 3) на-
лежний порядок відання; 4) наявність повноважень особи чи 
органу на віддання наказу; 5) способи та засоби виконання 
наказу не мають суперечити чинному законодавству та бути 
пов’язаними із порушенням конституційних прав і свобод лю-
дині і громадянина. Вважаємо, що при недотриманні встанов-
лених вимог при віданні наказу, такий наказ є незаконним та 
не підлягає виконанню, окрім випадків, коли заподіяння шко-
ди охоронюваним законом про кримінальну відповідальність 
цінностям була здійсненна при віддані наказу за обставин, що 
виключають злочинність діяння.

Відтак, ст. 41 КК України щодо розуміння законного на-
казу слід доповнити положеннями щодо віддання наказу за 
обставин, що виключають злочинність вимог. 

Щодо розуміння злочинного наказу слід відмітити пози-
цію С. І. Дячука, який зазначає, що злочинний наказ завжди 
є незаконним за змістом і (або) протиправним за формою на-
казом [6, c. 35].

Особливість такого наказу полягає в тому, що завжди 
завдяки його виконанню вчиняються або мають бути вчине-
ні передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні 
діяння. Отже, неправомірність наказу може виражатися в не-
правомочності особи, яка віддала наказ, недотриманні вста-
новленої форми наказу тощо, а його злочинність завжди ви-
значається змістом вимог, що в ньому містяться.

Таким чином, під злочинним наказом слід розуміти наказ, 
яким вимагається вчинити діяння, що передбачене криміналь-
ним законом як злочин (формальний аспект) та яке посягає на 
цінності, що перебувають під кримінально-правовою охоро-
ною (матеріальний аспект). Саме по собі віддання такого на-
казу, за наявності необхідних підстав, містить ознаки злочину 
[6, c. 35–37].

Щодо розуміння поняття явно злочинного наказу, то у 
юридичній літературі дискутується визначення ознаки «яв-
ність». Словник української мови містить наступне тлума-
чення терміну «явний»: «який не приховується, не таємний; 
відкритий. Абсолютно очевидний, зрозумілий для всіх; без-
сумнівний» [16]. А. В. Наумов стверджує, що «завідома 
незаконність відданого наказу чи розпорядження означає 
усвідомлення виконавцем їх явної, очевидної злочинності»  
[17, c. 356]. Так вважає і Н. Ф. Кузнецова, визначаючи завідо-
мо злочинний наказ як такий, що явно, поза всяким сумнівом, 

виходить за рамки компетенції особи, що його віддає, та супе-
речить змісту закону, який охороняє права, свободи людини, 
громадянина [18, c. 70]. С. І. Дячук зазначає, що мова про ви-
конання явно злочинного наказу, очевидно, може йти, коли всі 
ознаки злочинного діяння, яке ним вимагалися, є очевидними 
для особи, що його виконувала, тобто вона цілком усвідом-
лювала протиправний та суспільно-небезпечний характер дій, 
що вимагалися цим наказом, передбачала, при необхідності, 
настання суспільно-небезпечних наслідків і бажала або свідо-
мо допускала це [ 6, c. 39–40].

Так, під явно злочинним наказом слід розуміти таку розпо-
рядчу вимогу, яка є абсолютно очевидною й встановлення якої 
не потребує спеціальних знань і може бути однаково усвідом-
лена будь-якою осудною особою та спрямована на вчинення 
злочину, при цьому особа, яка його віддає та особа, яка його 
виконує, усвідомлюють злочинний характер такої вимоги.

Висновки. Вітчизняне законодавство, яке постійно зазнає 
змін, потребує професійної та системної уніфікації, не виклю-
ченням є й кримінальне законодавство. Так, положення ст. 41 
КК України потребують уточнення та доповнення, оскільки 
існують недоліки, які ускладнюють кримінально-правову ква-
ліфікацію дій винних осіб, а особи на яких покладено обов’я-
зок виконувати накази інших осіб потребують надійного пра-
вового захисту.

У науковій статті проведено аналіз чинного законодавства 
України, окремих положень доктрини кримінального права, 
на основі чого сформульовано авторське визначення поняття 
наказу (розпорядження), виокремлено ознаки наказу та його 
законності, види наказу (розпорядження): законний, незакон-
ний, злочинний, явно злочинний. 

У зв’язку з цим, вважаємо, що у кримінально-правовому ро-
зумінні слід використовувати загальний термін для розпорядчих 
актів, а саме наказ. Разом з тим проблематика управлінських від-
носин, розуміння наказу, порядку його відання, ознак законності 
наказу потребують подальшого детального дослідження, у тому 
числі й з урахуванням зарубіжного законодавства.
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Навроцкий Д. Н. Понятие приказа (распоряжения) 
и его виды в уголовном праве Украины 

Аннотация. Статья посвящена анализу действующего 
законодательства Украины, отдельных положений док-
трины уголовного права, относительно понятия приказа 
(распоряжения) и его видов в юридической науке и зако-
нодательстве Украины. 

Ключевые слова: приказ, распоряжение, акт управле-
ния, распорядительный акт, законный приказ, незаконный 
приказ, преступный приказ, явно преступный приказ.

Navrotskiy D. The notion of an order (arrangement) 
and its types in criminal law of Ukraine 

Summary. The article discusses the current legislation of 
Ukraine, certain provisions of criminal law doctrine, about 
the notion of an order (arrangement) and its types in the 
jurisprudence and legislation of Ukraine. 

Key words: order, arrangement, act of governance, 
prescriptive act, legal order, illegal order, criminal order, and 
explicit criminal order.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРИСТРОЇВ 
ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню такого су-
часного способу здійснення необхідної оборони, як засто-
сування механічних засобів та пристроїв, які автоматично 
спрацьовують на ураження особи, що посягає. 

Ключові слова: необхідна оборона, способи здійснен-
ня необхідної оборони, механічні засоби та пристрої, сус-
пільно небезпечне посягання, заподіяння шкоди, тілесні 
ушкодження, право власності.

Постановка проблеми. В умовах розбудови в Україні демо-
кратичної та соціальної держави важливу роль у боротьбі зі зло-
чинністю відіграє такий напрямок кримінального законодавства, 
який пов’язаний з можливістю самостійного захисту особи від 
суспільно небезпечних посягань, що в Кримінальному кодексі 
України засновується на положеннях про необхідну оборону. 
У теорії кримінального права необхідна оборона як обставина 
(правомірний вчинок), що виключає злочинність діяння, має свій 
юридичний склад та характеризується певними способами її 
здійснення. Одним із таких сучасних способів здійснення необ-
хідної оборони може виступати застосування механічних засобів 
та пристроїв, які автоматично спрацьовують на ураження особи, 
що посягає. Існування вказаного способу викликає значні диску-
сії в теорії та науці кримінального права України.

Актуальність теми дослідження підтверджується відсут-
ністю законодавчої регламентації такого способу здійснення 
необхідної оборони, як застосування механічних засобів та 
пристроїв у Кримінальному кодексі України і узагальненнях 
судової практики та наявністю дискусії в науці кримінального 
права України щодо цього питання. Крім того, вона обумовлена 
відсутністю єдиної позиції в судовій практиці при розгляді та 
вирішенні означеної категорії справ.

Дослідженням різних аспектів інституту необхідної обо-
рони у вітчизняній та сучасній науці кримінального пра-
ва займалися такі вчені, як П. П. Андрушко, Ю. В. Баулін,  
В. Л. Володарський, В. П. Діденко, С. І. Міронов, Я. В. Моч-
кош, Н. Н. Паше-Озерський, Л. Н. Смірнова, В. І. Осадчий,  
І. С. Тишкевич, І. В. Ткаченко, Т. Г. Шавгулідзе, М. І. Якубович, 
праці яких слугували базою для подальших наукових розробок. 
У той же час тематика, пов’язана із характеристикою застосу-
вання механічних засобів та пристроїв, які автоматично спра-
цьовують на ураження особи, що посягає сучасного способу 
здійснення необхідної оборони, залишилась недостатньо ви-
світленою та дискусійною.

Метою статі є дослідження існуючих у науці криміналь-
ного права України точок зору щодо можливої характеристи-
ки застосування механічних засобів та пристроїв як сучасно-
го способу здійснення необхідної оборони, вивчення досвіду 
кримінального законодавства певних зарубіжних країн з цього 
питання, формування обґрунтованих висновків і нормативних 
пропозицій на основі проведеного дослідження.

Виклад основного матеріалу. Необхідна оборона як обста-
вина (правомірний вчинок), що виключає злочинність діяння 

в структурі свого юридичного складу, містить певні способи 
її здійснення. Способами здійснення необхідної оборони є ті 
засоби і можливості, які застосовує суб’єкт необхідної оборо-
ни при здійсненні ним права на захист від суспільно небезпеч-
ного посягання. З точки зору законодавчої регламентації таких 
способів Кримінальний кодекс України (далі – КК України)  
у ч. 5 ст. 36 зазначає лише про окремі з них, такі як «застосуван-
ня зброї або будь-яких інших засобів чи предметів», а поняття 
«способи» в цій статті кодексу підмінюється поняттям «дії осо-
би, що захищається» [3, с. 19]. Загалом же, якщо проаналізу-
вати кримінальне законодавство та судову практику з питань 
необхідної оборони, можливо визначити наступні три основні 
способи здійснення необхідної оборони:

1) застосування фізичної сили (відштовхування, нанесення 
ударів, використання прийомів та інше);

2) застосування зброї (холодної, газової, пневматичної, вог-
непальної);

3) застосування механічних засобів та пристроїв, які авто-
матично спрацьовують на ураження особи, що посягає. Щодо 
таких засобів та пристроїв може використовуватися також при-
кметник «технічних», оскільки з точки зору технічних наук 
механіка розглядається як галузь техніки, яка вивчає рух тіл у 
просторі для вирішення різних практичних задач, а також сили, 
що викликають такий рух.

Якщо перші два способи здійснення необхідної оборони 
якимось чином закріплені або випливають із положень КК 
України, інших законодавчих актів та узагальнень судової 
практики, то існування третього способу в науці кримінально-
го права України викликає значні дискусії серед науковців. За-
стосування для захисту від суспільно небезпечного посягання 
механічних засобів та пристроїв, які автоматично спрацьову-
ють на ураження особи, що посягає, вперше було висвітлено в 
правовій літературі німецьким вченим Е. Беккером. У сучасній 
науці українського кримінального права це питання розкрива-
ється в працях В. Л. Володарського, В. П. Діденка, В. І. Осад-
чого та інших вчених. Хоча на сьогоднішній день існування в 
загальному вигляді такого способу здійснення необхідної обо-
рони практикою не визнається, однак за рахунок дискусії в на-
уці кримінального права України визначилися два протилежні 
підходи.

За першим підходом, який склався на основі загального 
аналізу судової практики, вказані дії не вважаються необхід-
ною обороною, а кваліфікуються залежно від наслідків, що 
настали як умисне вбивство або заподіяння шкоди через не-
обережність. Наведемо в якості ілюстрації цього приклад з 
практики: П. був визнаний винним у тому, що для охорони квіт-
ника встановив огорожу зі сталевого дроту, до якого підклю-
чив електрику. Внаслідок дії цього пристрою було смертельно 
травмовано його сусіда М. При розгляді цієї справи в порядку 
нагляду Пленумом Верховного Суду було вказано, що винність 
П. в умисному вбивстві М. матеріалами справи повністю доведе-
на та підтверджена і в діях П. немає складу необхідної оборони  
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[6, с. 124]. Згадані в прикладі механічні засоби та пристрої, на 
думку прибічників такого підходу, встановлюються в момент, 
коли посягання ще не є наявним. Враховуючи те, що встанов-
лення засобу або пристрою, який автоматично спрацьовує на 
ураження особи, що посягає, та наслідки його дії можуть бути 
значно рознесені в часі, судова практика йде по шляху розгляду 
діяння (встановлення засобу або пристрою) на момент його вчи-
нення. Оскільки, у цей момент посягання фактично відсутнє, то 
дії особи не вважаються вчиненими в стані необхідної оборони.

За другим підходом вважається, що дії по встановленню 
і застосуванню для захисту від суспільно небезпечного пося-
гання механічних засобів та пристроїв, які автоматично спра-
цьовують на ураження особи, що посягає, є необхідною оборо-
ною. При цьому дії по встановленню вищевказаних засобів та 
пристроїв є своєрідним «готуванням до необхідної оборони». 
Як зазначають прихильники цього підходу, необхідна оборона 
можлива і до початку посягання, оскільки відповідно до абз. 
2 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 
судову практику в справах про необхідну оборону» «…стан 
необхідної оборони виникає не лише в момент вчинення сус-
пільно небезпечного посягання, а й у разі створення реальної 
загрози заподіяння шкоди» [5, с. 31]. Крім того, дії по захисту 
особи від суспільно небезпечного посягання за КК України оці-
нюються безпосередньо на момент спричинення шкоди тому, 
хто посягає, тобто саме при спрацюванні механічного засобу 
чи пристрою, під час якого необхідна оборона буде такою, що 
відбулася [1, с. 120].

Для більш детального аналізу цього питання розглянемо 
досвід правового регулювання застосування механічних (тех-
нічних) засобів та пристроїв у кримінальному праві таких 
зарубіжних країн, як Сполучені Штати Америки і Японія, де 
існує законодавче закріплення вказаного способу необхідної 
оборони. Примірний КК США хоча і допускає застосування 
технічних пристроїв, які автоматично спрацьовують на уражен-
ня особи, що посягає, однак суттєво обмежує їх застосування, 
зокрема стосовно тих пристроїв, що є небезпечними для життя 
того, хто посягає. Загалом особа не може застосовувати техніч-
ні пристрої, що є небезпечними для життя того, хто посягає, 
при захисті майна, при звичайному порушенні права володіння 
чи крадіжці. Застосування такого роду засобів може бути ви-
правданим лише коли порушник намагається проникнути до 
житла з метою скоєння felony (тяжкого злочину) або застосовує 
проти осіб, що проживають у житлі, грубе насильство. У той 
же час допускається для захисту майна застосування технічних 
засобів, які не є небезпечними для життя особи, яка посягає 
(наприклад, загострені шипи, колюча проволока, бите скло на 
стіні) [4, с. 67]. КК штату Пенсільванія в параграфі 507 «Вико-
ристання сили з метою захисту майна» дозволяє використовува-
ти технічні засоби для захисту майна. Проте використання цих 
засобів визнається правомірним лише при дотриманні визначе-
них цим параграфом умов. У пункті «е» параграфу 507 КК Пен-
сільванії зазначається, що виправдання, яке передбачене цим 
параграфом, поширюється на використання технічних засобів 
з метою захисту майна за наявності наступних умов: 1) техніч-
ний засіб не повинен бути передбачений для заподіяння смерті 
або тяжкого тілесного ушкодження; 2) використання окремих 
технічних засобів для захисту майна від проникнення розумне 
за обставин, які, як вважає виконавець, існують; 3) технічний 
засіб є таким, який звичайно використовується для цієї мети, 
або вжиті запобіжні заходи [2, с. 122; 7, с. 155]. У криміналь-
ному праві Японії за судовою практикою та тлумаченням права 
також допускається правомірна оборона за допомогою техніч-
них засобів та пристроїв, що не порушує таку ознаку оборони 

як «безпосередність загрози». Японські вчені зазначають, що 
оборонне діяння, яке вчинене заздалегідь у передбаченні май-
бутнього посягання, можливо назвати таким, яке направлено 
проти безпосередньої загрози заподіяння шкоди, тобто право-
мірною обороною. Наприклад, такими діяннями є встановлення 
колючої проволоки чи битого скла на стіні в якості засобу про-
ти проникнення крадіїв. Судові прецеденти також свідчать про 
те, що «не слід стверджувати про втрату загрозою якості без-
посередності лише тому, що шкода передбачалася заздалегідь» 
(рішення Верховного Суду Японії від 16 листопада 1971 року).  
Однак при цьому японські вчені наполягають на тому, що в 
подібних випадках застосування технічних засобів та пристро-
їв потрібно особливо ретельно досліджувати необхідність та 
співрозмірність такого оборонного діяння [8, с. 474].

Проаналізувавши наведені вище підходи до характеристи-
ки застосування механічних (технічних) засобів та пристроїв, 
а також деякий досвід законодавства зарубіжних країн з цьо-
го питання, автор може зробити певні висновки, які можливо 
використати при визначенні правового регулювання такого 
способу необхідної оборони в кримінальному законодавстві 
України:

1) використання механічних засобів та пристроїв, які автома-
тично спрацьовують на ураження особи, що посягає здійснюєть-
ся в основному для забезпечення захисту права власності;

2) існує певна різниця між поняттями «засіб» та «при-
стрій». За філологічним тлумаченням в якості засобу розгля-
дається предмет або група предметів, які слугують знаряддям 
в якій-небудь дії, справі (наприклад, колюча проволока, бите 
скло). Пристрій є більш технічно модифікованим знаряддям, 
та представляє собою обладнання (конструктивно завершену 
технічну систему), що має певне функціональне призначення 
і за допомогою якого виконується відповідна дія (наприклад, 
електрична мережа, капкан);

3) використання механічних засобів та пристроїв, які авто-
матично спрацьовують на ураження особи, що посягає, може 
бути способом здійснення необхідної оборони, який повинен 
використовуватися із певними обмеженнями. Так, правовою 
підставою для їх застосування є наявність реальної загрози 
здійснення суспільно небезпечного посягання. Тобто, якщо 
особа знала про реальну загрозу здійснення щодо неї суспільно 
небезпечного посягання і, з метою захисту від нього, встано-
вила і активувала цей пристрій, то її дії повинні розглядати-
ся з точки зору необхідної оборони. При цьому встановлення 
такого автоматичного засобу або пристрою є «підготовкою до 
необхідної оборони» і не виключає її правомірності, так само 
як і, наприклад, носіння особою травматичної зброї або ножа 
не виключає правомірності здійснення нею необхідної оборони 
із застосуванням зброї;

4) повинна існувати градація механічних засобів та при-
строїв, у залежності від тяжкості заподіяної ними шкоди на:  
а) ті, що є небезпечними для життя особи, яка посягає (тоб-
то такі, що можуть спричинити тяжкі тілесні ушкодження або 
смерть особи). Застосування і використання таких засобів та 
пристроїв при захисті власності неприпустимо; б) ті, що не є 
небезпечними для життя і здоров’я особи, яка посягає (можуть 
спричинити легкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження);

5) при встановлені механічних засобів та пристроїв особа 
повинна реально оцінювати ступінь суспільної небезпеки по-
сягання (який напряму залежить від об’єкта посягання – город, 
автомобіль, житло, подвір’я, квітник), тобто визначити, чи має 
посягання, проти якого буде спрацьовувати відповідний меха-
нічний засіб або пристрій, належний рівень суспільної небезпе-
ки і чи буде заподіяно цим засобом або пристроєм шкоду саме 
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тій особі, яка здійснює посягання. Залежно від цього і повинна 
визначатися наявність або відсутність у діях того, хто захища-
ється, складу необхідної оборони.

Наприклад, власник, залишивши автомобіль на тривалий 
час, підключив до керма свого автомобіля капкан. У тому ви-
падку, коли викрадач, намагаючись викрасти автомобіль, від-
криє сигналізацію і доторкнеться до керма, від якого спрацює 
капкан, дії власника будуть вважатися необхідною оборо-
ною. Правомірність необхідної оборони обумовлена тим, що, 
по-перше, викрадач здійснює суспільно небезпечне посяган-
ня у вигляді незаконного заволодіння транспортним засобом і 
спричиняє значну матеріальну шкоду його власнику, та по-дру-
ге – проникнути до салону автомобіля, зламавши охоронну 
сигналізацію, може лише викрадач, оскільки доступ стороннім 
особам туди обмежений;

6) застосування механічних засобів та пристроїв, що є не-
безпечними для життя і здоров’я особи, яка посягає, повинно 
бути суворо обмежено і використовуватися у виняткових ви-
падках для захисту найбільш цінних об’єктів (життя і здо-
ров’я). Всі ці питання, на нашу думку, можуть бути вирішені 
безпосередньо на рівні відповідних нормативних положень до 
узагальнення судової практики.

З урахуванням викладених у цій статті висновків, автор 
вважає за можливе визначити із відповідними обмеженнями 
такий спосіб здійснення необхідної оборони, як застосування 
механічних засобів та пристроїв, які автоматично спрацьо-
вують на ураження особи, що посягає. На думку автора його 
доцільно охарактеризувати в положеннях Постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року «Про судову 
практику в справах про необхідну оборону», а саме пункт 2 цієї 
постанови доповнити абзацом 5 наступного змісту:

«Необхідна оборона можлива і з використанням механіч-
них засобів та пристроїв, які автоматично спрацьовують або 
призводять до ураження особи, що посягає. Їх встановлення 
повинно здійснюватися із врахуванням відповідності об’єк-
та захисту суспільній небезпечності посягання та виключати 
можливість заподіяння шкоди сторонній особі. Такі механічні 
засоби та пристрої не повинні бути небезпечними для життя 
того, хто посягає, і мають виключати заподіяння йому смерті 
або тяжких тілесних ушкоджень, крім посягань, пов’язаних із 
безпосередньою та явною загрозою життю особи, що встано-
вила чи активувала пристрій (засіб)».

Висновки. Узагальнюючи вищезазначене, автор вважає за 
можливе зробити загальний висновок, що одним із сучасних 
способів здійснення необхідної оборони є застосування меха-
нічних засобів та пристроїв, які автоматично спрацьовують на 
ураження особи, що посягає. У статті було досліджено існую-
чі точки зору щодо цього питання, викладені певні висновки 
та пропозиції відносно визначення такого способу здійснен-
ня необхідної оборони в судовій практиці. Визначення такого 
способу здійснення необхідної оборони на рівні узагальнень 

судової практики (зокрема у Постанові Пленуму Верховного 
Суду України «Про судову практику в справах про необхідну 
оборону») на думку автора буде прогресивним кроком уперед 
у напрямку покращення механізму правового регулювання 
інституту необхідної оборони в кримінальному законодавстві 
України.
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Орловский Б. М. Применение механических средств 
и устройств как современный способ осуществления 
необходимой обороны

Аннотация. Статья посвящена исследованию такого 
современного способа осуществления необходимой обо-
роны, как применение механических средств и устройств, 
которые автоматически срабатывают на поражение пося-
гающего лица.

Ключевые слова: необходимая оборона, способы осу-
ществления необходимой обороны, механические сред-
ства и устройства, общественно опасное посягательство, 
причинение вреда, телесные повреждения, право соб-
ственности.

Orlovskiy B. The use of mechanical means and devices 
as a modern way to implementation the necessary defense

Summary. The article investigates the modern way to 
implementation the necessary defense such as the use of 
mechanical means and devices, which automatically triggered 
to infliction of harm a person, who encroaching. 

Key words: necessary defense, ways to implementation 
the necessary defense, mechanical means and devices, socially 
dangerous encroachment, infliction of harm, bodily injury, 
ownership.
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Донецького юридичного інституту МВС України

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СПОРТ» 

Анотація. Статтю присвячено встановленню змісту 
поняття «спорт» у контексті кримінально-правових відно-
син. На основі граматичного, історичного та систематич-
ного тлумачення автор пропонує власну редакцію визна-
чення даного поняття. 

Ключові слова: спорт, фізична культура, кримінально- 
правові відносини, сфера, система.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань 
сучасної держави є формування здорової нації шляхом під-
вищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку 
населення. Не є несподіваною теза про те, що саме фізична 
культура та спорт покликані сприяти розвитку та зміцненню 
вказаних цінностей. За інерцією, яка бере свій початок від 
радянського періоду української державності, сферу фізич-
ної культури та спорту вважають такою, що позбавлена зло-
чинного втручання, ніби «недоторканою». Вказаний підхід 
з боку держави породжує відсутність належної уваги право-
охоронних органів до стану правопорядку в ній, що призвело 
сьогодні до появи чисельної кількості суспільно-небезпечних 
проявів. Найбільше занепокоєння сьогодні викликає роз-
повсюдженість допінгу, високий травматизм, смертність та 
корупція в спорті. Підтвердженням цього є значна кількість 
інформації в ЗМІ та мережі Інтернет.

Слід зазначити, ща насьогодні правове регулювання даної 
сфери суспільних відносин має безсистемний характер, окрім 
цього, у ній наявне недостатньо глибоке наукове опрацювання 
основних дефініцій, зокрема такої, як «спорт», що перещкод-
жає правоохоронним органам своєчасно реагувати на суспіль-
но небезпечні діяння, що в ній виникають. 

Зазначена та суміжні проблеми розглядалися у фундамен-
тальних працях Н. О. Платонова, М. І. Золотова, О. І. Вапняр-
ської, Ж. К. Холодова, В. С. Кузнєцова, М. Д. Зубалія, Г. К. Гу-
берної, В. В. Стовпіва, Л. А. Фіногенова, Н. Ю. Мельникова,  
В. М.Видріна, Ю. Ф. Курамшина, Б. А. Ашмаріна,  
Л. П. Матвєєва та багатьох інших дослідників. Розробки цих 
авторів мають важливе наукове і практичне значення, але не-
достатньо розкривають зміст поняття «спорт», що не дозволяє 
правоохоронним органам здійснювати повноцінну діяльність 
щодо застосування відповідних кримінально-правових норм.

Мета статті. Отже, з метою повноцінної розробки концеп-
ції кримінально-правової охорони сфери фізичної культури та 
спорту нагальним постає питання дослідження соціальної та 
правової сутності такої категорії як «спорт», змісту відносин, 
які складаються в цій сфері та механізму правового впливу  
на них.

Виклад основного матеріалу. Слід звернути увагу на те, 
що проблема дефініцій спорту стоїть настільки гостро, що її 
обговорення неодноразово ставало предметом спеціального 
обговорення під час наукових форумів різного масштабу, зо-
крема, на міжнародному «Семінарі з питань понять і терміно-
логії фізичної культури», що відбувся в 1972 році в Празі. Не 
дивлячись на це, як зазначає В. В. Пономарчук, між науковцями 

щодо трактування спорту як соціального інституту до сих пір 
не вдалося досягти єдності в розумінні [1, c. 8].

Слід звернути увагу на те, що велике розмаїття думок з 
приводу сутності спорту як соціального феномену породжує 
також точку зору, відповідно до якої це поняття пропонують 
віднести до числа тих, які не можуть бути однозначно визна-
чені за своїм змістом. Зокрема, таку позицію висловлює В. Га-
ліє, вказуючи: «Навряд чи правомірно перетворювати спорт, 
на надреальний феномен, що потребує особливого статусу 
«принципово дискусійного» у сфері пізнання [2, c. 157]. 

Але з іншого боку, як зазначає Д. О. Качуровский, факт 
наявності суперечливих думок свідчить про те, що спорт для 
наукового аналізу зовсім не є «простим» предметом. І дійсно, 
вже перші кроки, пов’язані з аналізом спорту, переконують, 
що навіть враховуючи зовнішню простоту предмету, його нау-
кове вивчення виявляється для дослідника не менш складним, 
ніж у тому випадку, коли мова йде про сутність таких соціаль-
них інститутів як наука, мистецтво, релігія та інші [3, с. 545].

На сьогодні в науці щодо визначення «спорту» як понят-
тя переважає думка, що він є органічною складовою фізичної 
культури. Зокрема, її дотримується Б. М. Шиян та В. Г. Папуш, 
вказуючи, що фізична культура як особлива і самостійна галузь 
культури має кілька основних компонентів, а саме фізичне ви-
ховання, яке виникло ще в період первісного суспільства; спорт 
і фізичну рекреацію, які виникають пізніше [4, с. 90]. 

Також, здійснюючи спробу структурного аналізу основних 
понять радянської системи фізичного виховання, Б. А. Ашма-
рін теж дотримується думки щодо визначення поняття фізич-
ної культури крізь призму фізичного виховання, і спорт, на 
їхній погляд, є тільки частиною фізичної культури [5, с. 67]. 

Подібним за концепцією є визначення спорту, що надаєть-
ся в «Тлумачному словнику спортивних термінів», де зазна-
чено, що спорт – це основна частина фізичної культури, засіб 
і метод фізичного виховання людини, змагальна діяльність, 
підготовка до неї, а також специфічні відносини, що пов’язані 
з цією діяльністю» [6, c. 278]. 

Напевно, український законодавець, керуючись саме та-
ким підходом науковців, у ст. 1 Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт» вказав, що «спорт» є органічною частиною 
фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфіко-
ваного порівняння досягнень людей у певних видах фізичних 
вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом 
змагальної діяльності…» [7]. 

Окрім цього, певна група науковців, здійснюючи спробу 
наукового тлумачення вказаних понять, взагалі вважає, що 
словосполучення «фізична культура і спорт» є видимою тав-
тологією, оскільки поняття спорт у тому значенні, як воно 
зазвичай вживається, є невід’ємною частиною категорії «фі-
зична культура» [8, с. 83]. 

 У свою чергу, деякі спеціалісти в даній галузі знань вислов-
люють позицію щодо співвідношення понять «фізична куль-
тура» і «спорт», яка ґрунтується на тому, що це взаємопов’я-
зані, але водночас відмінні між собою поняття. Так, на думку  
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О. О. Гужаловського, «спорт» (поряд з фізичним вихованням, 
фізичною рекреацією та фізичною реабілітацією) є частиною 
фізичної культури. Він вважає, що ознаками спорту як частини 
фізичної культури автори визначають: прагнення до вищих до-
сягнень, спеціалізація, змагальність видовищність. При цьому 
даний науковець абсолютно виправдано, на нашу думку, розгля-
даючи структуру фізичної культури, зазначає, що всі складові 
частини фізичної культури, будучи органічними частинами фі-
зичної культури, не підпорядковані одна одній [9, с. 16]. 

Найбільш ґрунтовно, на наш погляд, у сучасній теорії 
проаналізовано поняття «спорт» у працях В. М. Платонова. 
Так, даним науковцем відмічається, що «спорт» – це «вихов-
на, ігрова, змагальна діяльність, заснована на використанні 
фізичних вправ, що має соціально значущі результати. Ним, 
як і більшістю інших дослідників, також поняття спорту роз-
глядається у вузькому і широкому значеннях, а саме: спорт 
як змагальна діяльність і пов’язані з нею види діяльності та 
спорт як багатофункціональне суспільне явище, система орга-
нізації й проведення змагань і навчально-тренувальних занять 
за визначеними комплексами фізичних вправ [10, с. 67]. 

Виходячи з цього, спорт відрізняється від фізичної куль-
тури тим, що в ньому є обов’язкова змагальна складова. Так 
і фізкультурник, і спортсмен можуть використовувати у своїх 
заняттях і тренуваннях одні й ті самі фізичні вправи, але при 
цьому спортсмен завжди порівнює свої досягнення у фізично-
му вдосконаленні з успіхами інших спортсменів в очних зма-
ганнях. Заняття ж фізкультурника, спрямовані лише на осо-
бисте вдосконалення, безвідносно до досягнень у цій галузі. 

Враховуючи усі висловлені міркування, можна сказати, 
що сучасний спорт багатогранне явище, яке виступає в бага-
тьох іпостасях саме як спосіб оздоровлення, як засіб психофі-
зичного вдосконалення, як дієвий засіб відпочинку та віднов-
лення працездатності, як видовище та як професійна робота.

Виявлена багатогранність сучасного спорту змусила ввес-
ти дискусії про його структуру, зокрема з приводу його еле-
ментів, які б розкривали сутність його окремих напрямів та їх 
принципову відмінність. 

Як правило, більшість дослідників поділяє сучасний спорт 
на дві великих групи, а саме: «масовий спорт» (спорт для всіх) 
та «спорт вищих досягнень» (професійний спорт) [8; 10].

Визначення масового спорту, так званого «спорту для 
всіх», надається в Законі України «Про фізичну культуру та 
спорт», де в ст. 1 під ним розуміється діяльність суб’єктів 
сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечен-
ня рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення 
здоров’я [11]. 

Як зазначають фахівці, масовий спорт дає можливість 
мільйонам людей вдосконалювати свої фізичні якості та ру-
хові можливості, зміцнювати здоров’я і продовжувати твор-
че довголіття, а значить – протистояти небажаним впливам 
на організм сучасного виробництва та умов повсякденного 
життя. Займаючись різними видами масового спорту, людина 
переслідує певну мету, що виявляється в зміцненні здоров’я, 
поліпшенні фізичного розвитку, підготовленості до активного 
відпочинку. Це пов’язано з вирішенням ряду приватних за-
вдань: підвищити функціональні можливості окремих систем 
організму, скорегувати фізичний розвиток і статуру, підвищи-
ти загальну і професійну працездатність, оволодіти життєво 
необхідними вміннями та навичками, приємно і корисно про-
вести дозвілля, досягти фізичної досконалості [12, c. 247].

Слід зазначити, що аналіз наукової літератури показав, що 
поняття «спорт для всіх» неоднозначно тлумачиться науков-
цями.

Так, Л. П. Матвєєв вказує, що так званий «масовий спорт» 
точніше було б визначати як «загальнодоступний» чи «орди-
нарний» спорт – це той, в якому результат діяльності не зво-
диться до голів, секунд, очок, а втілюється в тому, що веде до 
необхідного кожному рівню фізичного і духовного розвитку, 
загальної дієздатності та здоров’я [13, с. 16].

Цей напрям спорту, на думку науковців, розділяється на 
базовий (головним чином «шкільний») спорт, фізкультур-
но-кондиційний спорт (часто його стали називати спортом 
для всіх), професійно-прикладний, рекреативний і реабілі-
таційний спорт. Спорт для всіх, як і інші аналогічні фізкуль-
турно-спортивні течії, є комбінаційними явищами у сфері 
фізичної культури і спорту, які виникають під час взаємопро-
никнення суміжних, але не однотипних форм фізкультурної 
спортивної реальності [14, с. 47]. 

Р. О. Пилоян, О. Д. Суханов наголошують на тому, що, 
незважаючи на різноманітність назв (масовий, ординарний, 
прикладний, спорт інвалідів тощо), все зводиться до одного: 
цей тип спорту має долучати людей незалежно від віку, соці-
ального положення та медичного статусу до занять привабли-
вими видами змагань для збереження і покращання здоров’я, 
більш повноцінної діяльності та надання розмаїття життю. 
На їх думку, найбільш точною для цього типу спорту є назва 
«спорт для всіх» [15, с. 17].

Окремі фахівці вважають, що поняття «масовий спорт» та 
«спорт для всіх» є синонімами і характеризують окрему скла-
дову фізичної культури, що включає змагальну діяльність та 
підготовку до неї з урахуванням віку, стану здоров’я та рівня 
фізичного розвитку особи [16, с. 15]. Подібну точку зору ми 
також знаходимо в твердженні М. І. Золотова, Н. О. Плато-
нова, О. І. Вапнярської, які вважають, що в умовах розвину-
тої економіки і соціальної сфери «спорт для всіх» і «масовий 
спорт» тотожні [17, с. 20]. 

Наведений аналіз різних визначень «спорту для всіх» 
вказує, з одного боку, на відсутність єдиної узгодженої харак-
теристики цього явища, а з іншого – на ряд подібних ознак, 
на які вказує більшість науковців. Ми приєднуємося до ви-
значення даного різновиду спорту, а саме, що поняття «спорт 
для всіх» – це самостійне соціальне явище, яке полягає в ре-
гулярному використанні різними групами населення під час 
дозвілля доступних видів організованої рухової активності 
середньої інтенсивності та належного обсягу у формальних 
та або неформальних групах, самостійно з метою відновлен-
ня працездатності, збереження здоров’я та покращання якості 
життя людини [18]. 

Отже, спорт для всіх, який зародився як спортивний рух 
(нестійке соціальне утворення) завдяки важливості та ко-
рисності для суспільства, зростаючій популярності, соціаль-
ному визнанню та певній типовості в реалізації, оформився 
як соціальне явище (закономірна тенденція життєдіяльнос-
ті суспільства) з відповідними властивостями та ознаками  
[19, с. 8–10]. 

Наступним структурним компонентом сучасного спорту є 
«спорт вищих досягнень», так званий «професійний спорт». 
Даний різновид спорту з’явився Європі в XVIII ст. У той час 
професійних спортсменів характеризували як людей, які на-
магалися заробити собі на життя. «Це були незаможні люди, 
які приступали до спортивних тренувань як до боротьби за 
шматок хліба. Тому вони досягали набагато вищих резуль-
татів, ніж багаті панове, що цінували в спорті, насамперед, 
азарт і використовували його як засіб від життєвої нудьги»  
[20, с. 415]. Сучасного ж вигляду професійний спорт поступо-
во почав набувати на стику ХІХ–ХХ ст.
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Слід відзначити, що до 1988 року в нашій країні офіційно 
не існувало такого явища, як «професійний спорт». Ним за-
ймалися особи, що числилися спочатку на підприємствах і в 
установах, а потім у спортивних організаціях інструкторами 
фізичної культури. Офіційна доктрина стверджувала, що вони 
є любителями і не отримують за свої виступи і заняття спор-
том грошової винагороди [10, с. 38].

Однак, такий підхід входив у протиріччя з реаліями жит-
тя. Заняття спортом стали вимагати від спортсменів високого 
рівня самовіддачі, величезних витрат часу, колосальних фі-
зичних і психічних навантажень, які неможливі без належно-
го матеріального стимулювання та забезпечення різноманіт-
ними послугами. Так, з часом у спорті сформувалося велика 
кількість вузьких фахівців, для яких спорт став сферою про-
фесійної діяльності. 

В Україні становлення професійного спорту опирається на 
світовий досвід, а саме на досвід США та країн Європи про 
свідчить аналіз моделей професійного спорту Європи, Амери-
ки та України [21, с. 4]. 

Слід зазначити, що в українському законодавстві поняття 
«спорту вищих досягнень» відсутнє та надається лише на док-
тринальному рівні.

На думку деяких науковців, «професійний спорт» – це 
складова соціально-гуманітарних частин великих регіональ-
них комерційних проектів або приватний ризиковий бізнес. 
Інші тлумачать «спорт вищих досягнень» як підприємницьку 
діяльність, що об’єднує юридичних і фізичних осіб з метою 
проведення спортивних заходів, за участь та підготовку до 
яких в якості свого основного заняття спортсмени отримують 
винагороду від організаторів спортивних змагань і заробітну 
плату від того, що беруть участь у спортивних заходах фіз-
культурно-спортивних організацій, що виступають для них 
роботодавцями [22, c. 124]. 

В окремих випадках виділяється поняття «комерційного 
спорту» як одного з напрямів професійного спорту, який розра-
хований на особливу видовищність і який є галуззю розважаль-
ного бізнесу, що спрямована на забезпечення дозвілля населення 
шляхом надання видовищних платних спортивних послуг ви-
сокої якості. Мета суб’єктів професійного комерційного спор-
ту (власників команд, адміністраторів, менеджерів, тренерів, 
спортсменів, функціонерів) – одержання прибутку від продажу 
спортивного видовища і додаткових послуг» [23, c. 274].

На основі вищезазначених стратегій та поглядів провідні 
науковці небезпідставно пропонують визначити професійний 
спорт як діяльність суб’єктів (юридичних і фізичних осіб) 
сфери фізичної культури і спорту, породжену комерційними 
інтересами, що являє собою складову соціально-гуманітарну 
частину великих регіональних комерційних проектів, які, у 
свою чергу, сприяють появі особливих суспільно-підприєм-
ницьких відносини і є складовою частиною зовнішньої по-
літики держави, що покликана готувати спортсменів вищих 
категорій, які сприяють підвищенню іміджу держави на між-
народному рівні [22, c. 125]. 

Слід відзначити, що російський законодавець у ст. 2 Фе-
дерального закону «Про фізичну культуру і спорт Російської 
Федерації» від 4 грудня 2007 року відокремлює професійний 
спорт від «спорту вищих досягнень» вказуючи, що перший – 
це частина спорту, спрямована на організацію та проведення 
спортивних змагань, за участь в яких і підготовку до яких в 
якості своєї основної діяльності спортсмени отримують вина-
городу від організаторів таких змагань і (або) заробітну плату; 
у другому, у свою чергу, діяльність спрямована на досягнення 
спортсменами високих спортивних результатів на офіційних 

національних та офіційних міжнародних спортивних змаган-
нях. Поняття «професійний спорт» визначалося там же як під-
приємницька діяльність, метою якої є задоволення інтересів 
професійних спортивних організацій, спортсменів, які обрали 
спорт своєю професією, і глядачів [24].

На нашу думку, відокремлення «спорту вищих досягнень» 
від професійного спорту недоречне, оскільки сучасні тенден-
ції, які мають місце в спорті, доводять той факт, що він на 
сьогодні є теж сферою комерційних відносин, де спортсмен 
за свої досягнення отримує державні стипендії, має грошове 
утримання та інше.

Висновки. Отже, проведений аналіз наукової літератури 
демонструє наявність численної кількості підходів щодо ви-
значення поняття «спорт». Очевидним є те, що з розвитком 
суспільних відносин поняття «фізична культура» і «спорт» 
стали настільки об’ємними, що ними складно однозначно ко-
ристуватися. Сьогодні поняття «спорт» набуло самостійного 
характеру, перетворившись на системоутворюючий чинник 
для відповідної сфери суспільного життя, що має свою власну 
структуру, зміст, предмет і об’єкт.
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Петренко А. И. Уголовно-правовое определение  
понятия «спорт»

Аннотация. Статья посвящена установлению содер-
жания понятия «спорт» в контексте уголовно-правовых 
отношений. На основе грамматического, исторического и 
систематического толкования автор предлагает собствен-
ную редакцию определения данного понятия. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, уголов-
но-правовые отношения, сфера, система.

Petrenko A. Criminal legal definition of “sport”
Summary. Article establish the concept of “sport” in 

the context of criminal legal relations. On the basis of the 
grammatical, historical and systematic interpretation of the 
author offers his redaktsіyu definition of the concept. 

Key words: sport, physical education, criminal-law 
relationship, scope of system.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ 
ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ

Анотація. У статті містяться пропозиції з оптимізації 
забезпечення прокурором додержання законів щодо соці-
ального захисту неповнолітніх засуджених. За результа-
тами проведеного дослідження запропоновані шляхи удо-
сконалення методики проведення перевірок.

Ключові слова: прокурор, перевірка, неповнолітні  
засуджені, соціальний захист.

Постановка проблеми. Ст. 46 Конституції України визна-
чає, що громадяни мають право на соціальний захист, що вклю-
чає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тим-
часової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом [1].

П. 26.2 Мінімальних стандартних правил Організації 
Об’єднаних Націй щодо здіснення правосуддя стосовно непо-
внолітніх («Пекінські правила») від 29 листопада 1985 року 
закріплено, що неповнолітнім у виправних установах пови-
нен забезпечуватися догляд, захист і вся необхідна допомога –  
соціальна, психологічна, медична, фізична, а також допомога в 
галузі освіти та професійної підготовки – які їм можуть знадо-
битися з урахуванням їх віку, статі й особистості, а також інте-
ресів їх повноцінного розвитку [2].

Крім того, п. 13 Правил Організації Об’єднаних Націй щодо 
захисту неповнолітніх, позбавлених волі, від 14 грудня 1990 року  
визначено, що неповнолітнім, які позбавлені свободи, не мож-
на відмовляти в силу їх статусу в цивільних, економічних, по-
літичних, соціальних чи культурних правах, якими вони воло-
діють відповідно до внутрішньодержавного або міжнародного 
права і здійснення яких сумісно з позбавленням волі [3].

Також, згідно з п. 31 Висновку № 5 Консультативної ради 
прокурорів Європи «Прокуратура та ювенальна юстиція» від 20 
жовтня 2010 року в питаннях ювенальної юстиції прокурори по-
винні (у межах своєї компетенції) намагатись забезпечити заходи 
освітнього та соціалізуючого характеру, таких як: компенсація, 
освіта, нагляд соціальних служб, лікування, розміщення в закла-
дах для неповнолітніх, посередництво, а також судовий нагляд, 
пробація та умовне звільнення використовуються в найширшому 
можливому обсязі, одночасно враховуючи інтереси потерпілого, 
держави, неповнолітнього, а також цілі кримінальної юстиції [4].

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 7 Кримінально-виконавчого ко-
дексу України (далі – КВК України) від 11 листопада 2003 року  
№ 1129–IV, держава поважає і охороняє права, свободи і закон-
ні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх ви-
правлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та 
їх особисту безпеку.

Засуджені користуються всіма правами людини та грома-
дянина, передбаченими Конституцією України, за винятком 
обмежень, визначених КВК України, законами України і вста-
новлених вироком суду [5].

З метою побудови в Україні повноцінної системи кримі-
нальної юстиції щодо неповнолітніх, спроможної забезпечити 

законність, обґрунтованість та ефективність кожного рішення 
щодо дитини, яка потрапила в конфлікт із законом, пов’язаного 
з її перевихованням та дальшою соціальною підтримкою, було 
розроблено Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні (далі – Концепція), схвалену Указом 
Президента України від 24 травня 2011 року № 597/2011. 

Реалізація напрямів розвитку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх має посилити відповідальність сім’ї, суспільства 
та держави за процес виховання і становлення дітей, забезпечи-
ти додержання прав і свобод дітей, які потрапили в конфлікт із 
законом, шляхом підвищення рівня їх правового та соціального 
захисту, зменшити рівень дитячої злочинності [6].

Під час реалізації Концепції мають здійснюватися заходи 
нормативно-правового, організаційного, методичного, інфор-
маційного та кадрового забезпечення. Зокрема, заходи норма-
тивно-правового забезпечення мають включати розроблення 
державної програми соціального захисту та реабілітації непо-
внолітніх, які вчинили правопорушення.

Проблематика прав і свобод захисту дітей завжди перебува-
ла в центрі уваги юридичної науки. Безпосередньо ж проблеми 
забезпечення прав неповнолітніх засуджених досліджувалися в 
окремих працях В. Арнаутова, З. Астемірова, Л. Василевського, 
М. Вєтрова, В. Кащенка, В. Короленка, О. Красоти, Н. Крестов-
ської, С. Познишева, С. Швацького та інших.

Разом з тим, проблемні аспекти забезпечення прокурором 
додержання законів, спрямованих на соціальний захист непо-
внолітніх засуджених, змін не зазнали.

Метою представленого авторського дослідження є форму-
лювання пропозиції з оптимізації забезпечення прокурором 
додержання законів щодо соціального захисту неповнолітніх 
засуджених.

Виклад основного матеріалу. Перш за все зауважимо, 
що Н. Болотіна визначає «соціальний захист» у широкому та 
вузькому розумінні. Так, поняття «соціальний захист» у широ-
кому розумінні визначається нею як діяльність держави, спря-
мована на забезпечення формування й розвитку повноцінної 
особистості, виявлення й нейтралізацію негативних факторів, 
що впливають на неї, створення умов для самовизначення і 
ствердження в житті. У вузькому розумінні соціальний захист 
визначається як сукупність економічних і правових гаран-
тій, що забезпечують додержання найважливіших соціальних 
прав громадян, досягнення соціальне прийнятного рівня життя  
[7, с. 36].

В. Шайхатдинов вважає, що поняття «соціальний захист» 
охоплює діяльність держави й органів місцевого самовряду-
вання, громадських організацій, підприємств по створенню 
сприятливого для людини навколишнього середовища, охороні 
материнства і дитинства, наданню допомоги родині, охороні 
здоров’я громадян, професійній підготовці громадян, забез-
печенню зайнятості населення, охороні праці, регулюванню 
заробітної плати і доходів населення, забезпеченню громадян 
житлом, регулюванню права власності громадян, матеріально-
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му обслуговуванню і забезпеченню непрацездатних і інших ну-
жденних у соціальній підтримці громадян [8, с. 5].

Важливо підкреслити, що обмеження неповнолітнього в 
реалізації певних прав у зв’язку із застосуванням до нього за-
ходів кримінального примусу та, зокрема, відбування покаран-
ня у вигляді позбавлення волі, ні в якому випадку не повинно 
призводити до утисків його прав на соціальний захист.

Варто зауважити, що ч. 1 ст. 8 КВК України закріплює пра-
во засуджених на соціальне забезпечення, у тому числі й на 
оформлення пенсій, відповідно до законів України.

Відповідно до абз. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про органи 
і служби в справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 
24 січня 1995 року № 20/95-ВР здійснення соціального захисту 
дітей і профілактики серед них правопорушень покладається в 
межах визначеної компетенції на спеціальні виховні установи 
Державної кримінально-виконавчої служби України [9].

Частина 3 наведеної статті визначає, що під соціальним за-
хистом дітей слід розуміти комплекс заходів і засобів соціаль-
но-економічного та правового характеру, здійснення яких покла-
дається на суб’єктів, зазначених у ч. 1, 2 цитованої статті, щодо 
забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, 
медичне обслуговування, надання матеріальної підтримки.

Розпочинаючи перевірку, необхідно з органів місцевого 
самоврядування, органів опіки та піклування витребувати ін-
формацію про дитину, яка перебуває в установі виконання по-
карання. Так, відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про за-
безпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 
13 січня 2005 року № 2342–IV органи опіки та піклування, се-
ред іншого, забезпечують вирішення питань щодо соціального 
захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інте-
ресів дітей, а також надання письмової згоди або заперечення 
на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншо-
го майна, власником якого є дитина.

Згідно з ч. 1 ст. 16 Закону України «Про забезпечення ор-
ганізаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» в обліково-ста-
тистичній картці містяться дані про дитину, її спадковість, здо-
ров’я, місце походження, місце проживання, дані про батьків, 
братів, сестер і близьких родичів, дані про майно, про житло, 
в якому проживала така дитина, або яке належить їй на праві 
власності, або яке закріплене за дитиною на інших підставах, 
інформація про заклади та сім’ї, де дитина перебувала на утри-
манні та вихованні, план та результати соціального супроводу 
дитини, інформація про розвиток дитини, результати навчання 
тощо [10].

Також необхідно зауважити, що органи опіки та піклування, 
відповідно до покладених на них завдань та розподілу повно-
важень між структурними підрозділами відповідних управлінь 
і відділів місцевої державної адміністрації, зокрема, вживають 
заходи щодо захисту особистих та майнових прав неповноліт-
ніх дітей і осіб, які перебувають під опікою (піклуванням); бе-
руть участь у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом 
прав неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають під опікою 
(піклуванням); установлюють опіку над майном у передбаче-
них законом випадках; оформлюють належні документи щодо 
особи підопічного та щодо майна, над яким установлюється 
опіка; охороняють та зберігають житло і майно підопічних і 
визнаних безвісно відсутніми (Правила опіки та піклування, 
затверджені наказом Державного комітету України в справах 
сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охо-
рони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної полі-
тики України від 26травня 1999 року № 34/166/131/88) [11].

Слід ознайомитися з нормативно-правовою базою, згідно 
з якою забезпечується соціальний захист неповнолітніх засу-
джених. Так, зокрема, правовою основою соціального захисту  
засуджених осіб у віці до 18 років є: Конституція України; між-
народні документи (Конвенція ООН з прав дитини; Мінімальні 
стандартні правила ООН щодо здіснення правосуддя стосов-
но неповнолітніх («Пекінські правила»); Правила ООН щодо 
захисту неповнолітніх, позбавлених волі тощо); Криміналь-
но-виконавчий кодекс України, Сімейний кодекс України, Зако-
ни України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 
року № 1788–XII, «Про органи і служби в справах дітей та спе-
ціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР,  
«Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402–III,  
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від  
21 червня 2001 року № 2558–III, «Про забезпечення організа-
ційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року 
№ 2342–IV; «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи 
відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк» від 17 березня 2011 року № 3160–VI; Поло-
ження про спостережні комісії (затверджено постановою Ка-
бінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429) тощо.

Перед початком перевірки доцільно ознайомитися з мате-
ріалами попередніх перевірок, інформацією про внесені до-
кументи прокурорського реагування, результати їх розгляду, 
вжиті заходи щодо усунення порушень закону, відновлення 
порушених прав та притягнення винних осіб до відповідально-
сті, а також інші матеріали, що надійшли до прокуратури щодо 
установи (звернення громадян, посадових осіб, інформації дер-
жавних органів, статистичні дані тощо) або містяться в засобах 
масової інформації.

Готуючись до перевірки також доцільно вирішити питан-
ня про залучення до неї спеціалістів відповідних державних 
органів: Державної фінансової інспекції України, Пенсійного 
фонду України, департаментів соціального захисту населення 
тощо.

Розпочинаючи перевірку, слід пам’ятати, що згідно з п. 2  
ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-вико-
навчу службу України» посадові та службові особи органів і 
установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, серед іншого, 
зобов’язані забезпечувати дотримання та реалізацію прав, за-
конних інтересів неповнолітніх. 

Здійснюючи перевірку додержання законодавства спрямо-
ваного на соціальний захист неповнолітніх засуджених, необ-
хідно ознайомитися з матеріалами, наявними в особових спра-
вах таких осіб. Особливу увагу слід звернути на наявність в 
особових справах неповнолітніх: 

– інформації про склад їх сім’ї (батьків, осіб, що їх заміню-
ють, братів, сестер тощо), освіту, стан здоров’я, місце навчання 
(роботи) та проживання (реєстрації) тощо;

– даних, що підтверджують право на пенсію, державну до-
помогу, аліменти, їх надходження, а також реагування адміні-
страції установи виконання покарання на випадки ухилення від 
сплати аліментів батьками;

– рішень суду про визнання батьків або одного з них безвіс-
но відсутніми або померлими, документів про заходи, вжиті 
щодо в становлення їх місця знаходження;

– рішень про надання дитині відповідного статусу – статусу 
дитини-сироти, дитини-інваліда або дитини, позбавленої бать-
ківського піклування, та призначення (отримання) соціальної 
допомоги, пенсії, аліментів;

– матеріалів, що підтверджують вжиття адміністрацією 
заходів для призначення та отримання соціальної допомоги, 



90

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014 № 9-2 том 2

пенсії, аліментів, тимчасової державної допомоги дітям, бать-
ки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 
утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Окремо слід зазначити, що, наприклад, тимчасова держав-
на допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати алімен-
тів, не мають можливості утримувати дитину або місце про-
живання (перебування) їх невідоме призначається в разі, коли:

– рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків 
не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або 
відсутністю в боржника коштів та іншого майна, на які за зако-
ном може бути звернено стягнення;

– стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне про-
вадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях 
позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку не-
дієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

– місце проживання (перебування) одного з батьків не вста-
новлено [12].

Висновки. Важливо звернути увагу на те, що адміністра-
ція установи виконання покарань не завжди в змозі оператив-
но отримувати інформацію про зміну обставин, які впливають 
на права дитини, наприклад, отримання соціальної допомоги, 
пенсії, аліментів, тимчасової державної допомоги тощо. Це, зо-
крема, обумовлено віддаленістю виховної установи від місця 
проживання неповнолітнього засудженого. 

У зв’язку з цим, пропонується з метою оптимізації забез-
печення права на соціальний захист вказаної категорії осіб до  
18 років, зобов’язати орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей 
(служба в справах дітей), та уповноважені підрозділи органів 
внутрішніх справ (кримінальна міліція в справах дітей) пові-
домляти установу виконання покарання про зміну обставин, які 
впливають на отримання неповнолітньою особою соціальної 
допомоги, пенсії, аліментів, тимчасової державної допомоги 
тощо. Відповідну норму слід закріпити в Законі України «Про 
органи і служби в справах дітей та спеціальні установи для ді-
тей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР.
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Попов Г. В. Обеспечение прокурором соблюдения 
законов, направленных на обеспечение социальной  
защиты несовершеннолетних осужденных

Аннотация. В статье содержатся предложения по 
оптимизации обеспечения прокурором соблюдения зако-
нов, направленных на обеспечение социальной защиты 
несовершеннолетних осужденных. В результате проведен-
ного исследования предложены пути совершенствования 
методики проведения проверок.
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Popov G. Ensuring by the prosecutor compliance of 
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Summary. This article includes suggestions for optimizing 
ensuring by the prosecutor compliance of laws on the social 
protection of juvenile offenders. As a result, of conducted 
research proposed ways to improve methods of realization 
inspections.
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КАТЕГОРІЇ «ЦІЛЬ» ТА «ДОЦІЛЬНІСТЬ» 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню категорій 
«ціль» та «доцільність» у кримінальному праві. На підста-
ві аналізу законодавства та наукової літератури запропоно-
вано визначення поняття цілі кримінального права, а та-
кож встановлено взаємозв’язок між цілями та завданнями 
кримінального права. Розкрито зміст поняття доцільність 
кримінального права.

Ключові слова: ціль кримінального права, завдання 
кримінального права, засоби кримінального права, доціль-
ність кримінального права.

Постановка проблеми. Кримінальне право завжди займало 
і продовжує займати особливе місце серед інших галузей. Пере-
дусім це пов’язано з тією роллю, яка йому відведена в правовій 
системі. Адже саме кримінальне право наділено найсуворішими 
засобами боротьби із найбільш суспільно небезпечними діяннями –  
кримінальними правопорушеннями. Відповідно, сутність кримі-
нального права передбачає суворо цільовий характер його впливу 
на охоронювані суспільні відносини [1, с. 87]. 

Питання цілей кримінального права завжди викликало осо-
бливий інтерес серед науковців. Адже пізнання цілей, на досягнен-
ня яких направлено кримінальне право, дає можливість зрозуміти 
його сутність, так як саме в цілях відображається призначення да-
ної галузі. Крім того, встановлення цілей правових норм та інсти-
тутів є важливою передумовою розкриття їх змісту та необхідною 
умовою правильного застосування [2, с. 204]. 

Окремі питання цілей та доцільності кримінального права роз-
глядали у своїх працях такі вчені, як Л. В. Багрій-Шахматов, П. С. Да- 
гель, Г. А. Злобін, С. Г. Келіна, М. І. Ковальов, О. І. Коробєєв, В. М. Куд- 
рявцев, О. М. Коваленко, С. В. Максимов, В. В. Мальцев, А. І. Мар- 
цев, О. А. Мизнікова, А. А. Музика, Н. О. Лопашенко, В. О. Навроць-
кий, І. С. Ной, В. М. Підгородинський, С. В. Познишев, Б. Т. Раз- 
гільдієв, О. І. Рарог, М. С. Таганцева, С. Ю. Тимохін, В. О. Туляков, 
П. Л. Фріс, В. А. Якушин та інші. Однак незважаючи на значну 
кількість наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених 
у даному напрямку проблематика цілей кримінального права є 
складною і багатогранною та потребує подальшого дослідження. 
Досі залишаються не вирішеними питання щодо визначення по-
няття цілі кримінального права та необхідності її законодавчого 
закріплення, співвідношення цілей та завдань кримінального пра-
ва, питання доцільності кримінального права. 

Виклад основного матеріалу. Важливість дослідження про-
блем, пов’язаних з ціллю кримінального права, обумовлена тим, 
що таке дослідження дозволяє: глибше усвідомити сутність та 
призначення кримінального права, його внутрішню логіку; усві-
домити соціальну цінність кримінального права; визначитись в 
стратегії і тактиці правотворчої та правозастосовчої діяльності і на 
цій основі удосконалювати практику нормативної фіксації і фак-
тичної реалізації необхідних цілей [3]; вирішити багато проблем, 
пов’язаних з доцільністю кримінального права. 

В філософському енциклопедичному словнику «ціль» ви-
значається, як один з елементів поведінки і свідомої діяльності 
людини, який характеризує передбачення в мисленні результату 

діяльності та шляхи його реалізації за допомогою певних засобів. 
Ціль виступає як спосіб інтеграції різних дій людини в певну по-
слідовність або систему. Аналіз діяльності, як цілеспрямованої, 
передбачає виявлення невідповідності між наявною життєвою 
ситуацією та ціллю; здійснення цілі є процесом подолання цієї 
невідповідності [4, с. 763]. Ціль, відповідно до думки більшості 
сучасних філософів, – це феномен, пов’язаний з людиною, її сві-
домістю, волею, трудовою та іншими видами активності, у тому 
числі і правовою активністю [5, с. 15].

Тобто кожна дія, кожен процес, кожна раціональна діяльність 
спрямовані на досягнення певних цілей. Не є винятком і правова 
діяльність. Будучи одним з механізмів регулювання суспільних 
відносин, право зрештою являє собою систему засобів для досяг-
нення цілей, які ставлять перед собою суспільство і держава [6]. 
Ціль – це конкретний еталон, до досягнення якого повинен праг-
нути будь-який суб’єкт, який реалізує право на практиці [7, с. 17]. 

В. А. Якушин зазначає: «Ціль – як категорія, що представляє 
інтелектуальні аспекти психіки людини (стосовно соціальних 
груп і суспільства в цілому вона є відображенням їх психології та 
ідеології) за своєю природою об’єктивно-суб’єктивна категорія. 
Об’єктивність її в тому, що вона детермінується, у кінцевому під-
сумку, соціальною діяльністю людини (групи, колективу, суспіль-
ства), її (їх) умовами життя і діяльності. …Суб’єктивність цілі в 
тому, що вона продукт свідомого творіння людей, уявний образ 
і несе на собі відбиток особистісного, суб’єктивного» [8, с. 185–
186]. Тобто, ціль визначається свідомістю людини (людей), але в 
той же час відображає попередній досвід. Незалежність людини 
від зовнішнього світу при постановці тієї чи іншої цілі представ-
ляється ілюзорною. Ускладнена взаємодія об’єктивного і суб’єк-
тивного в цілі виявляється і в природі потреб, з якої вона витікає. 
Потреби несуть у собі об’єктивний зміст; у той же час потреби 
як джерело відповідного інтересу і певної цілі повинні бути усві-
домлені [6]. Ціль за своєю природою суб’єктивна, так як є продук-
том свідомої творчості людини, але в її діяльності суб’єктивний 
характер цілі перетворюється на об’єктивний. Таким чином, ціль 
права, подібно самому праву, може розглядатися і як об’єктивна, 
і як суб’єктивна категорія. Об’єктивне джерело виникнення цілі 
права і суб’єктивна її природа - дві органічно пов’язані між собою 
сторони одного і того ж явища [9]. 

Д. І. Анісімов зазначає, що ціль у праві – це результати, які 
суспільство і держава сподіваються досягнути за допомогою ви-
користання такого інструменту охорони і регулювання суспільних 
відносин, як право. Ціль відображає потреби суспільства і держа-
ви відносно настання конкретних соціальних наслідків [10, с. 42]. 
О. А. Мизнікова вказує, що правова ціль – це ідеально передбачу-
вана і гарантована державою модель будь-якого соціального стану 
та процесу, до досягнення якого за допомогою правових засобів 
прагнуть суб’єкти правотворчої та правозастосовчої діяльності. 
Відповідно до позиції вченої вказаним поняттям охоплюється, як 
ціль в праві так і ціль в юридичній практиці, так як в ідеалі вони 
повинні співпадати [5, с. 10]. Тобто вся система права в цілому 
та кожна окрема галузь права направлені на досягнення загаль-
ноправових цілей. При цьому, з урахуванням предмету та методів 
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правового регулювання, кожна із галузей наділена специфічними 
цілями. Не є виключенням і кримінальне право.

В Кримінальному кодексі України (далі КК України) окре-
мо не передбачено норму, яка б визначала його цілі, натомість у  
ч. 1 ст. 1 КК України закріплено його завдання. Тому важливим 
аспектом для подальшого дослідження є співвідношення цілей та 
завдань кримінального права. У рамках даного дослідження слід 
звернути увагу на класифікацію цілей в залежності від просторо-
во-часової характеристики та ступеня досяжності цілі, відповідно 
до якої цілі поділяються на найближчі, перспективні та кінце-
ві [11]. Кожна найближча ціль, будучи закріплена у відповідних 
правилах поведінки, виражає завдання правового регулювання в 
даний період історичного розвитку суспільства. І якщо об’єктив-
но існуючі можливості є основою для закріплення в праві цілей, 
то ті, що тільки виникають об’єктивні можливості враховуються в 
праві лише як перспективна ціль. При закріпленні і формулюванні 
загальних цілей, законодавець конкретизує їх у специфічні, причо-
му ця конкретизація повинна бути доведена до такого рівня, щоб 
дана специфічна ціль могла виступати в якості безпосередньої цілі 
діяльності, і бути досягнута за допомогою потенційних можливо-
стей, закладених у самому праві [9]. Досягнення цілі припускає 
послідовне вирішення ряду взаємозалежних завдань – проблем, 
що вимагають вирішення; завдання, таким чином, виступають як 
проміжні цілі діяльності [12, с. 61]. По відношенню до більш пер-
спективної цілі, завдання завжди виступають як найближчі цілі [1, 
с. 91]. 

Тобто в КК України законодавчо закріплені саме найближчі 
цілі кримінального права – його завдання. Завдання криміналь-
ного права – це імперативи, які формулює і явним чином задає 
у вигляді норм кримінального закону законодавець, виходячи з 
того, що дотримання цих імперативів забезпечує досягнення цілей 
кримінального права [13, с. 10–11]. Завдання кримінального пра-
ва цілком традиційні і в принципі однозначні для будь-якого су-
спільства та держави. Вони витікають із історичної зумовленості 
виникнення кримінального права [14, с. 19–20]. Охорона найваж-
ливіших для суспільства цінностей являється первинним завдання 
кримінального права. Охоронне завдання – це вимога захищено-
сті людини, її прав і свобод, інтересів суспільства і держави від 
злочинних посягань та забезпечення громадської безпеки, миру і 
безпеки людства кримінально-правовими засобами [15, с. 15]. 

Не можна уявити собі таку правову охорону суспільних від-
носин, яка б не виражалась в їх регулюванні [16, с. 33]. Заборона 
конкретних видів суспільно небезпечної поведінки, як і визначен-
ня прав та обов’язків учасників кримінально-правових відносин, 
– це напрям кримінально-правового регулювання, який визначає 
регулятивне завдання. Регулятивне завдання полягає в досягнен-
ні стану впорядкованості суспільних відносин, що виникають у 
зв’язку із вчиненням злочинів, надання їм кримінально-правового 
характеру і в наділенні їх учасників (громадян і держави, в осо-
бі її правозастосовчих органів) правами та обов’язками, які ре-
алізуються і виконуються в рамках цих відносин [15, с. 15–16]. 
Крім того, П. Л. Фріс зазначає, що норми, які визначають види 
обставин, що виключають кримінальну відповідальність, несуть 
виключно регуляторне навантаження [17]. 

Крім завдання охорони, у ст. 1 КК України законодавчо перед-
бачено ще одне завдання кримінального законодавства – запобі-
гання злочинам. Попереджувальне завдання полягає в установці 
на запобігання (недопущення) вчинення злочинів будь-якими осо-
бами (загальна превенція), або на створення умов, що перешкод-
жають здійсненню злочинів особами, які вже раніше вчиняли зло-
чинні діяння (спеціальна превенція) [15, с. 15]. 

Погоджуємось з О. М. Коваленко, що виховне завдання також 
є самостійним завданням кримінального права. Прямо не визначе-

не в законі, виховне завдання встановлюється шляхом системного 
тлумачення норм кримінального закону. Виховний вплив кримі-
нального права, насамперед, виражається в доведенні змісту кри-
мінально-правових заборон до свідомості громадян. Особливого 
значення виховне завдання кримінального права набуває сьогодні, 
коли рівень правосвідомості громадян потребує значного підви-
щення. Адже на відміну від попереджувального завдання, виховне 
завдання може вважатися досягнутим у тому випадку, якщо люди-
на не вчиняє злочинів за внутрішнім переконанням, у тому числі з 
поваги до закону [15, с. 16]. 

Тобто, традиційно виділяють охоронне, регулятивне, виховне 
та попереджувальне (запобігання злочинам) завдання криміналь-
ного права (його найближчі цілі) (О. М. Коваленко, С. В. Макси-
мов, С. Ю. Тимохін, П. Л. Фріс та інші) [1; 13; 15; 17]. При цьому, 
охорона являється пріоритетним завданням кримінального права, 
однак слід враховувати, що кримінально-правовий вплив здійсню-
ється комплексно: охорона та регулювання кола суспільних відно-
син, які складають предмет кримінального права, попередження 
вчинення злочинів та виховний вплив [1, с. 98]. 

Поряд з цим, у науковій літературі зустрічається інший підхід 
щодо переліку завдань кримінального права. Так, Б. Т. Разгільдієв 
вказує, що охорона суспільних відносин від злочинних посягань 
являється єдиним завданням кримінального права [18, с. 14–16]. 
На наш погляд, зведення завдань кримінального права лише до 
охорони суспільних відносин у першу чергу не відповідає по-
ложенням кримінального закону, де серед завдань визначено не 
лише охорону суспільних відносин, але й запобігання злочинам. 
Крім того, таке розуміння завдань кримінального права не спів-
відноситься з предметом кримінально-правового регулювання та 
з функціями кримінального права [1, с. 98].

Перспективна та кінцева цілі кримінального права не закрі-
плені в КК України, однак це зовсім не означає, що їх не можливо 
виокремити на теоретичному рівні. Так, розглядаючи криміналь-
не право в якості частини, фрагменту загальної системи права,  
С. Ю. Тимохін зазначає, що його головна ціль полягає в реаліза-
ції за допомогою специфічних кримінально-правових засобів, які 
обумовлені її функціями, того головного орієнтиру, який закріпле-
ний в Основному законі [19, с. 145]. На нашу думку, таке визна-
чення є досить узагальненим і потребує певного уточнення. Не так 
давно перед кримінальним правом стояла ціль повного викорінен-
ня злочинності в державі. Однак, весь досвід Радянського Союзу 
продемонстрував утопічність даної цілі. Досить влучно відобра-
жають стан речей щодо даної проблеми слова відомого вченого  
М. С. Таганцева: «Закінчуються криваві війни, замиряються наро-
ди, але немає кінця боротьбі людства з цим дрібним, але непере-
можним ворогом (злочинністю), і не передбачається той час, коли 
караюча державна влада перекує свої мечі на орала і заспокоїться 
в мирі» [20, с. 4]. 

 Тобто, на сьогоднішній день спрямованість кримінального 
права, його перспективна ціль пов’язується не із знищенням зло-
чинності, а із зниженням її рівня та утриманням злочинності на 
мінімально можливому рівні, який є безпечним для людини, су-
спільства та держави. Безпечним для людини, суспільства, держа-
ви є такий рівень злочинності, при якому забезпечуються належні 
умови для реалізації прав, свобод та інтересів людини, забезпечу-
ється функціонування та розвиток суспільства і держави. Кінцева 
ж ціль кримінального права – досягнення контролю над злочин-
ністю [1, с. 93].

Крім того, останнім часом у науковій літературі досить часто 
акцентується увага на необхідності законодавчого закріплення ці-
лей кримінального права [1; 12]. Однак, у ст. 1 КК України законо-
давчо визначено його найближчі цілі – завдання. Нами вже зазна-
чалось, що виконання завдань (охорони, регулювання, виховання, 
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попередження злочинів) передбачає досягнення перспективної та 
кінцевої цілей кримінального права. Тому, враховуючи абстрак-
тний характер перспективної та кінцевої цілей кримінального 
права, вважаємо, що законодавець обрав вірний шлях, закріпивши 
в кримінальному законі саме його найближчі цілі – завдання.

Важливе методологічне значення для з’ясування сутності 
цілей кримінального права має співвідношення категорій «ціль» 
та «засіб». Погоджуємось, з С. В. Максимовим та О. К. Гейн, які 
вважають, що: так як дані категорії є філософськими, тому при 
встановлені їх кримінально-правового змісту слід враховувати, 
що вони є взаємозалежними, взаємопов’язаними та ізольовано 
одна від одної не існують. Тому ціль кримінального права слід 
розглядати разом з специфічними кримінально-правовими засоба-
ми, направленими на її досягнення [1, с. 54; 21, с. 18 ]. Цілі кримі-
нального права, як і будь-які інші цілі, досягаються за допомогою 
певних засобів. Засоби в свою чергу – це певні прийоми, способи, 
які використовуються для досягнення чого-небудь, знаряддя для 
здійснення якої-небудь діяльності [22, с. 750]. Засіб – це сполучна 
ланка між суб’єктом і об’єктом діяльності, між ідеальною, уяв-
ною моделлю і матеріальним результатом. Відповідно до думки  
К. В Шундикова засіб визначається через ціль, вона завжди репре-
зентує певний орієнтир діяльності. Будь-який предмет або процес 
є засобом лише остільки, оскільки він служить цілям [23, с. 11–12].

Що стосується засобів у праві (або правових засобів) то це 
правові явища, що виражаються в наборі юридичних прийомів 
та інструментів, а також у діях, за допомогою яких задовольня-
ються інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення вста-
новлених цілей. При цьому ціль у праві, у свою чергу, повинна 
виходити з реально наявних юридичних засобів, необхідних для 
її досягнення [6]. Тобто, постановка цілі або цілей без врахуван-
ня засобів їх досягнення являється безперспективним заняттям 
так само як і те, що засоби повинні відповідати поставленій цілі  
[24, с. 17]. С. С. Алексєєв дає наступне визначення правових засо-
бів: «Правові засоби – це норми права, індивідуальні приписи та 
веління, договори, засоби юридичної техніки, всі інші інструмен-
ти регулювання, що розглядаються в єдності характерного для них 
змісту та форми» [25, с. 14]. 

Стосовно визначення засобів кримінального права, то слід по-
годитись з С. В. Максимовим, що кримінальне право унікальне 
в тому плані, що надає законодавцю специфічні засоби, які явля-
ються найбільш суворими із всіх можливих у праві, тому кримі-
нально-правові засоби знаходяться на найвищій ієрархічній схо-
динці серед засобів права. При цьому такі засоби направлені на 
реалізацію кримінально-правових цілей та потенційно можуть їх 
досягати [1, с. 54]. Однак помилковою є думка, що єдиним засо-
бом у кримінальному праві являється покарання. Вважаємо, що 
засоби в праві слід розуміти в широкому сенсі, тобто кожна норма 
кримінального права являється засобом досягнення певних цілей 
кримінального права. Досягнення цілей кримінального права від-
бувається завдяки дії норм кримінального права та застосування 
конкретних заходів кримінального впливу. 

Слід зазначити, що норма права носить загальний характер і 
саме тому передбачає різні варіанти її застосування. Так, досить 
багато положень нормативно-правових актів, у тому числі КК 
України, сконструйовані таким чином, що їх застосування немож-
ливо без розсуду та тлумачення: коли є певні межі в рамках одного 
рішення, можливість вибору одного рішення з декількох можли-
вих, можливість як застосувати норму, так і утриматися від засто-
сування (наприклад, при призначені покарання, при застосуванні 
дискреційних видів звільнення від кримінальної відповідальності 
або покарання та його відбування). З даного приводу В. О. Туляков 
зазначає, що кримінальному законодавству України протягом його 
розвитку був характерний примат дискреційного методу призна-

чення покарання [26, с. 209]. Правозастосувач повинен у межах 
змісту норми обрати таке рішення, яке найбільш повно відобра-
жатиме зміст закону та його ціль. При цьому слід враховувати, що 
чим більший діапазон можливостей, тим більшого значення набу-
ває ця вимога. Не виключенням у даному питанні є і правотворча 
діяльність, у тому числі і у сфері кримінального права (криміна-
лізація, декриміналізація, пеналізація, депеналізація та інші). У 
зв’язку з цим, у кожному окремому випадку, постає необхідність 
вибору такого варіанту здійснення правотворчої та правозастосов-
чої діяльності, який би сприяв досягненню того результату, який 
передбачений ціллю кримінального права. Це і є питання доціль-
ності кримінального права. 

Категорія доцільність (лат. finalis – спрямований до певної 
цілі) бере свій початок у філософії, де під нею розуміють цільо-
ву визначеність; доцільний – пристрій або поведінка, яким при-
таманна певна ціль [27, с. 505]. З певної точки зору доцільність 
властива будь-якій діяльності суб’єкта, яка відповідає певній цілі. 

Поняття «доцільність» має давні витоки і тривалий час від-
носилося до числа антропологічних понять. Але разом з тим дане 
поняття співвідносилося з реалізацією керуючих функцій соці-
альних спільнот. У цих областях доцільність правомірно тракту-
валася як особлива форма зв’язку об’єктів, представлених у спів-
відношенні із суб’єктом. У даному випадку структура об’єктів 
визначається як доцільна, якщо вона відповідає вирішенню кон-
кретного завдання, відповідає досягненню заздалегідь поставле-
ної цілі суб’єкта. У ході розробки таких завдань доцільність при-
ймає оціночну форму. Інший аспект доцільності висловлювався у 
формі цілеспрямованості та супутньої їй організованої діяльності 
до досягнення наміченого результату [28].

Доцільність пронизує всі сфери людської діяльності, є най-
важливішою характеристикою будь-якої суспільної практики, у 
тому числі і у сфері прийняття та реалізації правових норм. Адже, 
для того щоб ціль права була науково обґрунтованою, потрібно 
враховувати не тільки саму ціль, а й доцільність її правового за-
кріплення в конкретних умовах місця і часу, необхідно вивчати 
конкретні можливості, виходити з цих можливостей і спиратися 
на них [13]. 

Проблема доцільності в теорії права має два аспекти. З одно-
го боку, нормативний акт, з точки зору законодавця, сам по собі 
доцільний, містить оптимальні вимоги з регулювання суспільних 
відносин. Тому слідування йому є найбільш доцільне вирішення 
питання, досягнення тієї цілі, яку ставив перед собою законода-
вець при його прийняті. Неприпустимо прикривати порушення за-
конності посиланнями на доцільність. З іншого боку, доцільність 
у праві – це відповідність діяльності органів і осіб у рамках закону 
конкретним умовам місця і часу, вибір оптимального шляху здійс-
нення норми в конкретній життєвій ситуації [29, с. 439].

Тобто доцільністю в праві – це не тільки необхідність вибо-
ру суворо в рамках закону оптимальних, що відповідають цілям і 
завданням суспільства варіантів здійснення правотворчої та пра-
возастосовчої діяльності (поведінки), це також відповідність ді-
яльності органів та осіб у рамках закону конкретним умовам місця 
та часу. Доцільність у праві – це завжди щось оптимальне, те що 
відповідає конкретним обставинам, умовам, без врахування яких 
норма не буде досягати цілей в неї закладених [30, с. 95]. 

Тобто, орган чи посадова особа, що застосовує право, повин-
ні максимально враховувати особливості місця і часу виконання. 
Вирішення конкретних справ без урахування їхньої політичної 
і моральної характеристики, індивідуальних особливостей, без 
урахування соціальної значущості застосовуваної норми поро-
джує юридичний формалізм і глибоко чуже природі демократії, 
духу права, принципам діяльності державного апарату [29, с. 439]. 
Адже, навіть при правильному визначенні цілей і завдань їх до-
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сягнення за допомогою правового регулювання, можливі варіан-
ти останнього, вибір яких залежить від безлічі факторів. До них, 
безумовно, належать рівень правової культури суспільства, його 
здатність і готовність підкоритися певному правовому регламен-
ту; стан державних органів правозастосування та правоохоронної 
системи, можливості економічного забезпечення того чи іншого 
закону [31, с. 192]. Тобто доцільна діяльність (правотворча та пра-
возастосовча) характеризується не тільки необхідністю досягнен-
ня цілей, але й пов’язана з конкретними умовами, так як дії, до-
цільні в одних умовах, можуть при зміні ситуації перейти у свою 
протилежність. По-справжньому доцільна лише та правотворча та 
правозастосовча діяльність, яка відповідає загальному напрямку 
розвитку права, яка ґрунтується на знанні об’єктивних закономір-
ностей і потреб, тобто доцільність є категорія, що використову-
ється для позначення відповідності обраних засобів поставленої 
цілі. Всі інші варіанти означають діяльність, яка хоча і має певну 
ціль, але недоцільну в силу невідповідності її обраним засобам  
[32, с. 13].

Висновки. Підводячи підсумок, слід зазначити, що доціль-
ність у кримінальному праві слід розуміти як вибір шляхів здійс-
нення правотворчої та правозастосовчої діяльності відповідно до 
цілей кримінального права, обов’язково враховуючи закономір-
ності розвитку суспільства і держави та конкретні життєві обста-
вини (особливості місця та часу). Незважаючи на особливу значи-
мість як для правотворчої, так і для правозастосовчої діяльності, 
категорії «доцільність» не приділено належної уваги в рамках 
кримінально-правової науки. Подальшими напрямками наукових 
розвідок може бути дослідження доцільності як принципу кримі-
нального права та його реалізації в правотворчій та правозасто-
совчій діяльності. 

Література:
1. Максимов С. В. Цели в уголовном праве : дисс. … канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 / С. В. Максимов. – Ульяновск, 2002. – 189 с. 
2. Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толкова-

нии и применении гражданских законов / Е. В. Васьковский. – М. : 
АО «Центр ЮрИнфо», 2002. – 508 с. 

3. Шундиков К. В. Цели и средства в праве : дисс. ... канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 / К. В. Шундиков. - Саратов, 1999. – 182 c. 

4. Философский энциклопедический словарь / Л. Ф. Ильичев, П. Н. Фе-
досеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. –  
840 с. 

5. Мызникова Е. А. Цели в праве: теоретико-правовой анализ : дисс. …  
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Е. А. Мызникова. – Краснодар, 
2011. – 214 с. 

6. Севостьянов А. А. Соотношение цели в праве и иных правовых кате-
горий / А. А. Севостьянов // Вестн. ТИСБИ. – 2012. – № 4 [Электро-
нный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tisbi.ru/assets/Site/Science/
Documents/430-SEVOSTYANOV.pdf.

7. Струнков С. К. Цели и средства в праве: понятие и признаки / С. 
К. Струнков // Вестник ВУиТ. Сер. «Юриспруденция». – Тольятти : 
ВУиТ, 2003. – Вып. 27. – С. 14–20. 

8. Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном 
праве / В. А. Якушин. – Тольятти : ТолПИ, 1998. – 291 с. 

9. Федоров Г. Цель и ценность права / Г. Федоров // Журнал «Закон и 
жизнь». –№ 5. – 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.bibliofond.ru/view.aspx?id=13006.

10. Анисимов Д. И. Функции уголовного права / Д. И. Анисимов // Вест-
ник юридического факультета : сб. науч. тр. – Самара : Изд-во Самар. 
гуманит. акад., 2006. – Вып. 7. – С. 41–52. 

11. Керимов Д. А. Категория цели в советском праве / Д. А. Керимов // 
Правоведение. – 1964. – № 3. – С. 31–38 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1130223.

12. Оцяця А. С. Дефініція функції кримінального права / А. С. Оцяця // 
Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 57–64. 

13. Тимохин С. Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы 
соотношения : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / С. Ю. Тимо-
хин. – Владивосток, 2002. – 18 с. 

14. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций /  
А. В. Наумов. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М. : БЕК, 1999. – 590 с. 

15. Коваленко О. Н. Задачи и функциональные возможности уголовного 
права : дисс. … канд.. юрид. наук : спец. 12.00.08 / О. Н. Коваленко. –  
Самара, 2012. – 22 с. 

16. Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной ответственности : дисс. …  
канд.. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А. Н. Тарбагаев. – Л., 1983. –  
226 c.

17. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [під-
ручник для студентів вищих навчальних закладів]. – К. : Атіка,  
2004. – 488 с.

18. Разгильдиев Б. Т. Задачи уголовного права Российской Федерации 
и их реализации : дисс. … доктора юрид. наук : спец. 12.00.08 /  
Б. Т. Разгильдиев; Академия Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. – М.,1994. – 36 с. 

19. Тимохин С. Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: про-
блемы соотношения : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 /  
С. Ю. Тимохин. – Владивосток, 2002. – 200 с. 

20. Таганцев Н. С. Русское уголовное право в 2 т. – Т. 1. – М : Наука, 
1994. – 380 c. 

21. Гейн А. К. Цель как криминообразующий признак : дисс. … канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 / А. К. Гейн. – Екантеринбург, 2010. – 207 с. 

22. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., – 1970. – 900 с. 
23. Шундиков К. В. Цели и средства в праве: общетеоретический ас-

пект : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / К. В. Шундиков. –  
Саратов, 1999. – 24 с. 

24. Фатхутдинов А. И. Цели наказания и правовое регулирование меха-
низма их достижения по УК РФ : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.08 / А. И. Фатхутдинов. – Казань, 2003. – 185 с. 

25. Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, 
классификация / С. С. Алексеев // Советское государство и право. – 
1987. – № 6. – С. 14–18. 

26. Туляков В. О. Призначення покарання / В. О. Туляков, А. С. Мака-
ренко // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. –  
№ 1(1) . – С. 208–227.

27. Философский энциклопедический словарь / Е. Ф. Губский, Г. В. Ко-
раблева, В. А. Лутченко. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 576 с.

28. Лёвин В. Г. Дискурс о целесообразности в контексте филосо-
фии науки / В. Г. Лёвин [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http http://prestizh-m.ru/celi.

29. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Проблемы теории государ-
ства и права : [учебник] / А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев. –  
М. : ЭКСМО, 2005. – 649 с. 

30. Бавсун М. В., Марцев А. И. Целесообразность в уголовном праве /  
М. В. Бавсун, А. И. Марцев // Правоведение. – 2003. – № 4. –  
С. 94–106. 

31. Законность в Российской Федерации / [В. Н. Кудрявцев, Ю. А. Ти-
хомиров, Н. М. Колосова и др.] ; под ред. Ю. А. Тихомирова. – М. : 
Спарк, 1998. – 215 с.

32. Чулюкин Л. Д. Природа и значение цели в советском праве /  
Л. Д. Чулюкин. –Казань : Издательство Казанского университета, 
1984. – 104 с.

Хлопчик О. В. Категории «цель» и «целесообраз-
ность» в уголовном праве Украины

Аннотация. Статья посвящена исследованию катего-
рий «цель» и «целесообразность» в уголовном праве. На 
основании анализа законодательства и научной литера-
туры предложено определение понятия цели уголовного 
права, а также установлена взаимосвязь между целями и 
задачами уголовного права. Раскрыто содержание понятия 
целесообразность уголовного права. 

Ключевые слова: цель уголовного права, задачи уго-
ловного права, средства уголовного права, целесообраз-
ность уголовного права.

Khlopchyk O. The categories «purpose» and 
«expediency» in criminal law of Ukraine

Summary. The article is devoted to the research of categories 
«purpose» and «expediency» in criminal law. Based on the analysis 
of legislation and scientific literature suggested a definition of the 
purpose of criminal law and established the relationship between 
the purposes and objectives of criminal law. The article reveals the 
concept of expediency of criminal law.

Key words: purpose of criminal law, objectives of criminal 
law, means of criminal law, expediency of criminal law.
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 
ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація. Стаття містить аналіз теоретичних проблем, 
пов’язаних із визначенням та застосуванням засобів дер-
жавного примусу в правовій системі України. Досліджено 
правову природу виникнення державно-процесуального 
примусу. На підставі проведеного аналізу сформульовано 
висновок, що порядок застосування заходів процесуально-
го примусу має бути таким, щоб збалансовано поєднувати 
як інтереси підозрюваного, обвинуваченого, інших осіб, 
до яких вони здійснюються, стосовно недопустимості без-
підставного обмеження їхніх прав, втручання до приватної 
сфери з боку державних органів, так і інтереси потерпі-
лого, цивільного позивача щодо ефективного поновлення 
їхніх прав, які порушено у зв’язку із вчиненням злочину.

Ключові слова: правова система України, державний 
примус, засоби державного примусу, суб’єктивне право, 
суб’єктивний обов’язок, заходи забезпечення криміналь-
ного провадження.

Постановка проблеми. Заходи процесуального приму-
су, спрямовані на забезпечення кримінального провадження, 
одночасно є процесуальними засобами захисту прав, у тому 
числі й майнових, потерпілого й цивільного позивача, ство-
рюючи необхідні умови для ефективного поновлення їхнього 
порушеного становища. Тому порядок їх застосування повинен 
збалансовано поєднувати інтереси як підозрюваного та інших 
осіб, до яких застосовуються ці заходи, щодо недопустимості 
безпідставного втручання й обмеження їхніх прав, так і по-
терпілого й цивільного позивача щодо захисту їхніх майнових 
прав і законних інтересів.

Однак правовий механізм забезпечення майнових прав 
особи під час застосування заходів процесуального примусу 
відзначається недосконалістю, суттєво знижує ефективність 
кримінальної юстиції. У кримінально-процесуальній доктрині 
ця проблема залишається нерозкритою, що актуалізує її комп-
лексне дослідження з урахуванням конституційного трактуван-
ня суспільної значимості прав людини, практики Європейсько-
го суду з прав людини, відповідних міжнародних стандартів, 
новітніх законодавчих актів України та нового Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК України).

Аналіз останніх досліджень. У сучасний період окремі 
питання зазначеної проблематики стали предметом наукових 
досліджень А. А. Благодир, Д. Л. Василенка, Л. А. Гарбов-
ського, Ю. М. Грошевого, Ю. В. Донченко, В. С. Зеленецького,  
О. В. Капліної, С. А. Кириченка, В. О. Коновалової,  
Л. М. Лобойка, В. Т. Маляренка, О. Р. Михайленка,  
М. М. Михеєнка, В. В. Назарова, В. Т. Нора, М. А. Погорецького,  
В. В. Рожнової, С. М. Стахівського, Л. Д. Удалової, В. Ю. Ше-
пітька, М. Є. Шумила, І. С. Яковець та ін.

Мета статті. Однак розгляд у науці окремих аспектів про-
блеми забезпечення майнових прав особи під час застосування 
заходів процесуального примусу не виключає необхідності її 
комплексного дослідження, що й зумовило вибір теми статті, ви-
значило її основну мету – з’ясування правової природи держав-

но-правового примусу. Державний примус є тим засобом, що 
дає змогу в системі інших правових прийомів забезпечити на-
лежне функціонування правової системи, реалізацію об’єктив-
ного права та здійснення суб’єктивних прав. Цим зумовлюється 
актуальність теми дослідження, його теоретична й науково- 
прикладна цінність.

Виклад основного матеріалу. Україна визнала людину, її 
життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку 
найвищою соціальною цінністю. Головним обов’язком дер-
жави проголошено утвердження й забезпечення прав і свобод 
людини (ст. 3 Конституції України) [1]. У зв’язку із цим забез-
печення прав і свобод людини, створення оптимальних умов 
для їх реалізації можуть розглядатися як критерій, що характе-
ризує рівень розвитку держави та суспільства в цілому. Адже 
без належного забезпечення будь-яке право лишається простою 
декларацією, яка не має цінності, оскільки реального характеру 
воно набуває лише під час створення державою дієвого меха-
нізму забезпечення їх реалізації, передбачення правових гаран-
тій, що надають можливість особі задовольнити свої законні 
інтереси шляхом реалізації наданих їй прав.

Особливе значення забезпечення прав людини набуває у 
сфері кримінального провадження, де за наявності законних 
підстав права й свободи суб’єктів провадження можуть бути 
суттєво обмежені шляхом застосування заходів криміналь-
но-процесуального примусу, проведення слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Це зумовлює не-
обхідність звернення до дослідження проблеми забезпечення 
прав людини.

Під забезпеченням прав людини у сфері кримінального 
процесу пропонується розуміти діяльність компетентних дер-
жавних органів, які здійснюють кримінальне провадження, що 
полягає у виконанні певних процесуальних дій, спрямованих 
на створення сприятливих умов для реалізації прав кожним 
суб’єктом кримінально-процесуальної діяльності, їх охорону, 
а у випадку порушення або можливого порушення – вжиття 
заходів щодо попередження їх порушення або ефективного від-
новлення (захисту прав).

Забезпечити особі реалізацію належних їй прав та закон-
них інтересів означає, по-перше, надати їй можливість зробити 
те, що випливає з конкретного, належного їй права; по-друге, 
створити в дослідчому процесі такі умови його функціонуван-
ня, які дозволяють особі вчинити так, як вона бажає (зрозуміло, 
що в межах закону й правової ситуації, що фактично склала-
ся); по-третє, забезпечити надання конкретній особі того, чого 
вона потребує для реалізації своїх прав та законних інтересів. 
Таким чином, забезпечення прав та законних інтересів особи є 
особливим діяльно-практичним процесом, у якому орган (або 
посадова особа), що його веде, зобов’язаний виконати певну 
сукупність особливих процесуальних дій реалізаційного харак-
теру [2, с. 89].

Об’єктом забезпечення є не тільки права людини, а й право-
мірність їх реалізації, яка являє собою кінцеву мету діяльності 
щодо їх забезпечення. Окремим об’єктом забезпечення прав 
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особи (фізичної або юридичної) у кримінальному судочинстві 
є її майнові права, які за наявності законних підстав можуть 
бути суттєво обмежені у зв’язку із застосуванням заходів про-
цесуального примусу та проведенням слідчих (розшукових) дій 
та негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв’язку із цим важливого значення для подальшого до-
слідження механізму забезпечення майнових прав під час за-
стосування заходів процесуального примусу набуває вирішен-
ня питання щодо правового змісту цього поняття, з’ясування 
сутності понять «майно» та «майнові права».

Ч. 1 ст. 190 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
чітко встановлює зміст поняття «майно», під яким розуміється 
окрема річ, тобто предмет матеріального світу, щодо якого мо-
жуть виникати цивільні права та обов’язки, сукупність речей, 
а також майнові права та обов’язки. Майнові права є неспо-
живною річчю. Майнові права визнаються речовими правами 
[3]. Ст. 139 Господарського кодексу України (далі – ГК) перед-
бачає, що майном визнається сукупність речей та інших цін-
ностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне 
визначення, виробляються чи використовуються в діяльності 
суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або 
враховуються в інших передбачених законом формах обліку 
майна цих суб’єктів [4].

Ст. 3 Закону України від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 
визначено, що майном, яке може оцінюватися, вважаються 
об’єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаю-
чи їх невід’ємні частини), машини, обладнання, транспорт-
ні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, у 
тому числі об’єкти права інтелектуальної власності; ціліс-
ні майнові комплекси всіх форм власності. Під майновими 
правами, відповідно до цього закону, слід розуміти будь-які 
права, що можуть оцінюватися, пов’язані з майном, відмінні 
від права власності, у тому числі права, які є складовими 
частинами права власності (права володіння, розпоряджен-
ня, користування), а також інші специфічні права (права на 
провадження діяльності, використання природних ресурсів 
тощо) та права вимоги [5, ст. 1577].

Системний аналіз названих статей ЦК України, ГК Украї-
ни, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні» дає підстави зробити 
висновок про розширення кола об’єктів цивільних прав, які 
можуть бути обмежені під час застосування заходів проце-
суального примусу у сфері кримінального судочинства. На-
самперед це майнові права. Ними, наприклад, можуть бути 
корпоративні права обвинуваченого (підозрюваного), якими 
відповідно до ст. 167 ГК України визнаються майнові права 
особи, частка якої визначається в статутному фонді (майні) 
господарської організації, що включають правомочності на 
участь цієї особи в управлінні господарською організацією, 
отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організа-
ції та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, 
а також інші правомочності, передбачені законом та статут-
ними документами. Майновими правами є й права особи в 
договорі про пайову участь у будівництві житла, внаслідок 
виконання зобов’язань за яким особа набуває право власності 
на індивідуально визначену квартиру, будівлю тощо.

Отже, згідно із чинним законодавством майнові права 
є складовим елементом поняття «майно» та самостійним 
об’єктом діяльності щодо забезпечення прав.

Характеризуючи майнові права, І. В. Спасібо-Фатєєва 
звертає увагу на те, що за ЦК України вони : а) входять до 
складу майна; б) за відсутності окремого визначення як такі 

виділяються право вимоги (ч. 2 ст. 191 ЦК України); майнове 
право, посвідчуване цінним папером (ч. 1 ст. 194 ЦК Укра-
їни); майнові права інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК 
України) та ін.; в) мають економічний зміст, грошову оцінку, 
характеризуються невідчужуваністю; до них відносяться як 
речові (зокрема право власності), так і зобов’язальні права 
[6, с. 10].

Оскільки право власності має виняткове значення для за-
хисту законних інтересів людини, воно отримало окреме нор-
мативне забезпечення не тільки на національному, а й на між-
народному рівні. Незважаючи на досить суперечливий підхід 
до оцінки його сутності та значення, який знайшов свій вираз 
у тому, що право на мирне володіння майном не було зазначено 
з-поміж основоположних прав і свобод, закріплених Конвен-
цією з прав людини та основоположних свобод, згодом воно 
було встановлено в ст. 1 «Захист права власності» Протоколу 
1 до Конвенції, яка передбачає, що кожна фізична або юри-
дична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не 
може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах су-
спільства й на умовах, передбачених законом або загальними 
принципами міжнародного права. Історичний підхід західної 
традиції права щодо непорушності права власності, зазначає  
С.С. Шевчук, переважно був суперечливий не тільки в консти-
туційній доктрині, але й на рівні регіонального міжнародного 
права. Такі тенденції були пов’язані насамперед із переосмис-
ленням ролі держави в суспільстві та розвитком доктрини со-
ціальної держави, яка вже майже п’ятдесят років є панівною в 
державах європейської демократії [7, с. 686, 687].

Право мирного володіння майном може застосовуватись 
до великої кількості вимог, речей, майнових прав та інтере-
сів, які складають «майно». Для визначення того, що, власне, 
входить до поняття «власності», у практиці Європейського 
Суду з прав людини було впроваджено кілька важливих кри-
теріїв, які продовжують розвиватись. Такими критеріями є: 
1) економічна цінність права чи інтересу; 2) об’єкт володін-
ня повинен бути адекватно визначеним; 3) право чи інтерес 
повинні бути належним чином закріплені в національному 
праві (відповідно до сталої практики Європейського Суду 
«володіння» в розумінні ст. 1 Протоколу 1 можуть включати 
існуючі права власності, зокрема права вимоги, щодо яких 
особа має «правомірні очікування» стосовно їх задоволення. 
Відповідно, вимога має бути конкретною та адекватно ви-
значеною) [7, с. 686, 687].

Одним із випадків законного втручання до сфери права 
власності в інтересах суспільства є його обмеження в кри-
мінальному процесі під час застосування заходів процесу-
ального примусу. Допустимість такого втручання передбачає 
необхідність існування ефективного механізму забезпечен-
ня майнових прав особи, адже незаконне та необґрунтова-
не застосування примусу, вторгнення державних органів до 
сфери законних інтересів фізичної або юридичної особи, 
позбавлення, навіть тимчасове, її майна здатне завдати сут-
тєвої шкоди її законним інтересам, відшкодування якої має 
здійснюватися в якнайшвидші строки, оскільки в окремих 
випадках це може призвести до зупинення або надмірного 
обмеження правомірної підприємницької діяльності особи 
або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах 
інших осіб і виходять за межі конкретного кримінального 
провадження. 

Основу механізму забезпечення майнових прав особи під 
час застосування заходів процесуального примусу становлять 
правові вимоги до діяльності органів, які ведуть кримінальне 
провадження, стосовно дотримання прав суб’єктів криміналь-
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но-процесуальної діяльності й визнання за ними пріоритетного 
значення; забезпечення верховенства права й правової визна-
ченості в становищі цих суб’єктів; дотримання вимог закону 
щодо фактичних, юридичних підстав та порядку обмеження 
права, а також надання уповноваженому суб’єкту можливості 
оскарження процесуальних рішень стосовно обмеження його 
прав, що являє собою процесуальний засіб захисту; вчасного 
вжиття заходів до відшкодування шкоди, завданої незаконними 
діями, поєднаними з обмеженням майнових прав, та поновлен-
ня порушеного становища особи, притягненням до юридичної 
відповідальності осіб, винних у порушенні майнових прав осо-
би.

Висновки. Забезпечення прав учасників процесу є публіч-
но-правовим обов’язком державних органів, які здійснюють 
кримінальне провадження, що прямо постає зі ст. 3 Конституції 
України. Будучи правовим засобом, цей обов’язок має здійсню-
ватися протягом усього провадження, що створює оптимальні 
умови для реалізації права, його охорони та захисту. Виконання 
обов’язку щодо забезпечення прав учасників процесу потребує 
активної діяльності компетентних органів та осіб, які здійсню-
ють кримінальне провадження, щодо роз’яснення права; ство-
рення умов для його реалізації та сприяння реалізації права; 
здійснення конкретних дій, спрямованих на попередження або 
усунення перешкод для його реалізації; виконання обов’язків, 
що кореспондують праву; захисту порушеного права або попе-
редження його можливого порушення.

Враховуючи зазначене, не допустимим є переклад тягаря 
доказування спричинення шкоди майновим правам на особу, 
якій вона завдана у зв’язку зі здійсненням кримінального про-
вадження. На цьому акцентує Європейський суд з прав людини. 
Так, у справі «Тендам проти Іспанії» заявник був виправданий 
за пред’явленим обвинуваченням і вимагав повернення йому 
вилученого під час розслідування майна. Деякі речі йому було 
повернено, проте, як він зазначив, вони були пошкоджені, а де-
які взагалі втрачено. Розглядаючи справу, суд у постанові від 
13.07.2010 р. зазначив, що тягар доказування щодо втрачених та 
пошкоджених речей лежав на судових органах, які зобов’язані  
були стежити за їх схоронністю протягом строку їх вилучення, 
а не на заявнику, якого було виправдано через сім років після 
вилучення речей. Оскільки після виправдання заявника судові 
органи не надали пояснення втрати та пошкодження вилучених 
речей, вони несуть відповідальність за будь-яку шкоду, що ви-
кликана вилученням. Відмовивши заявнику у вимозі компен-
сації завданої йому шкоди, судові органи поклали на нього не 
співрозмірний та надмірний тягар [8, с. 15, 16]. Заходи проце-
суального примусу нерозривно пов’язані з обмеженням прав і 
свобод особи, щодо якої вони здійснюються. Цим обумовлю-
ється необхідність створення дієвого механізму, що забезпечує 
законність та обґрунтованість такого обмеження, виключає 
зловживання в цій сфері з боку органів, які здійснюють кримі-
нальне провадження.

Заходи процесуального примусу відіграють також важливу 
роль у захисті прав потерпілого, цивільного позивача, у тому 
числі й майнових, оскільки забезпечують можливість відправ-
лення правосуддя й відшкодування шкоди, завданої їм злочи-
ном. Порядок застосування заходів процесуального примусу 
має бути таким, щоб збалансовано поєднувати як інтереси під-
озрюваного, інших осіб, до яких вони здійснюються, стосовно 
недопустимості безпідставного обмеження їх прав, втручання 
до приватної сфери з боку державних органів, так і інтереси 
потерпілого, цивільного позивача щодо ефективного поновлен-
ня їх прав, які порушено у зв’язку з вчиненням злочину. Адже 
кримінальний процес необхідно розглядати не лише як гаран-

тію захисту прав потерпілого, цивільного позивача від злочину, 
але й одночасно як гарантію підозрюваного від незаконного 
притягнення до кримінальної відповідальності, обмеження 
його прав і свобод, незаконного засудження й призначення по-
карання.
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Горошко В. В. Правовые основания государствен-
но-процессуального принуждения для уголовного про-
изводства Украины

Аннотация. Статья содержит анализ теоретических 
проблем, связанных с определением и применением 
средств государственного принуждения в правовой систе-
ме Украины. Исследовано правовую природу возникно-
вения государственно процессуального принуждения. На 
основании проведенного анализа сформулирован вывод, 
что порядок применения мероприятий процессуального 
принуждения должен быть таким, чтобы сбалансировано 
совмещать как интересы подозреваемого, обвиняемого, 
других лиц, к которым они осуществляются, относительно 
недопустимости безосновательного ограничение их прав, 
вмешательства в частную жизнь со стороны государствен-
ных органов, так и интересы пострадавшего, гражданско-
го истца, относительно эффективного возобновления их 
прав, которые нарушены в связи с совершением престу-
пления.

Ключевые слова: правовая система Украины, государ-
ственное принуждение, средства государственного прину-
ждения, субъективное право, субъективная обязанность, 
мероприятия обеспечения уголовного производства.

Goroshko V. Legal framework state judicial to 
compulsion for criminal realization of Ukraine

Summary. The article contains the analysis of theoretical 
problems, related to the decision and application of facilities of 
state compulsion in the legal system of Ukraine. Investigational 
legal nature of origin state judicial to the compulsion. On the 
basis of the conducted analysis a conclusion is formulated, 
that an order of application of measures of judicial compulsion 
must be such, that it is balanced to combine as interests of 
suspected, defendant, other persons which they are carried out 
to, in relation to impermissibility groundless limitation of their 
rights, interferences with private life from the side of public 
organs, so interests of, civil plaintiff, in relation to effective 
renewal of their rights which are broken in connection with the 
commission of crime.

Key words: legal system of Ukraine, means of compulsion, 
legal relations, Subjective law, subjective obligation, measures 
of providing of criminal realization.
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Національної академії прокуратури України

ПРАВОВА ПРИРОДА КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Анотація. У статті розглядається правова природа ка-
саційного оскарження судових рішень у кримінальному 
провадженні. Коротко описується сукупність вітчизняних 
нормативно-правових актів, а також міжнародних доку-
ментів, якими регулюється кримінальне провадження в 
суді касаційної інстанції. Визначаються недоліки вітчиз-
няного регулювання перегляду судових рішень у касацій-
ному порядку.

Ключові слова: кримінальне провадження, перегляд 
судових рішень, касаційна інстанція, вітчизняне та міжна-
родне законодавство, правова природа.

Постановка проблеми. Кожна людина має право на судо-
вий захист. Це право гарантоване нормами національного й 
міжнародного законодавства та полягає в безумовному забез-
печенні захисту прав, свобод та законних інтересів людини 
незалежним і безстороннім судом [3]. М.Р. Аракелян зазначає, 
що зміст цього права складається з таких елементів: доступ-
ність правосуддя; право на апеляційне та касаційне оскаржен-
ня судового рішення; незалежність і неупередженість суду; 
рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 
судом; право на захист; публічність судового розгляду; роз-
гляд справи в найкоротший строк, що передбачений законом  
[1 с. 19].

Проте судді, припускаючись значних помилок, не завжди 
приймають справедливе рішення. Це пов’язано з високим рів-
нем завантаженості суддів, відсутністю необхідного досвіду 
тощо. У зв’язку із цим кримінальним процесуальним законо-
давством України вже досить тривалий час передбачається ін-
ститут перегляду судових рішень, одним із видів якого є прова-
дження в суді касаційної інстанції. Проте внаслідок прийняття 
13 квітня 2012 року нового Кримінального процесуального ко-
дексу України [6] (далі – КПК України 2012 року) цей вид пере-
гляду судових рішень зазнав змін, а тому потребує продовжен-
ня наукового дослідження в частині того, що слід розуміти під 
ним. Адже безперечним є те, що будь-яке вдосконалення того 
чи іншого інституту кримінального провадження не повинно 
призвести до втрати його сутності, а саме тих основоположних 
ідей, які слугували причинами його виникнення, подальшого 
збереження та розвитку.

Актуальність теми статті. Після прийняття КПК України 
2012 року збереглися три види судових проваджень, предме-
том діяльності яких є перегляд рішень, що набрали законної 
сили: провадження в суді касаційної інстанції, у Верховному 
Суді України та за нововиявленими обставинами. Водночас 
найбільшої уваги заслуговує перегляд судових рішень у каса-
ційній інстанції, оскільки саме касаційне оскарження судових 
рішень є однією з останніх національних гарантій відновлення, 
захисту та реалізації прав та законних інтересів осіб, які беруть 
участь у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Положення 
щодо касаційного перегляду судових рішень у кримінальному 
провадженні опрацьовували в різні періоду часу такі вітчизня-

ні дослідники кримінальної процесуальної діяльності: І.В. Вер-
нидубов, Ю.М. Грошевий, Є.Г. Коваленко, О.Ю. Костюченко, 
Р.А. Куйбіда, Л.М. Лобойко, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, 
М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Г.М. Омельяненко, Н.П. Сиза, 
М.І. Сірий, В.П. Шибік та інші. 

Однак слід вказати, що дослідження цих вчених ґрунту-
валися на положеннях Кримінально-процесуального кодек-
су України, який (зі змінами) діяв на теренах нашої держа-
ви з 1960 року [7] (далі – КПК України 1960 року). Тоді як з  
20 листопада 2012 року в Україні набув чинності новий КПК, 
що запровадив дещо інший порядок кримінальної процесуаль-
ної діяльності, у тому числі під час перегляду судових рішень у 
касаційному порядку.

Мета статті. Завданням дослідження є визначення право-
вої природи провадження в суді касаційної інстанції на підставі 
положень КПК України 2012 року, а також міжнародних доку-
ментів, які стосуються права оскаржити судові рішення в каса-
ційній інстанцій, а також встановлення недоліків вітчизняного 
нормативно-правового регулювання перегляду судових рішень 
у касаційному порядку.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи норми націо-
нального та міжнародного права, ми дійшли висновку, що каса-
ційне оскарження рішень суду передбачено невеликою кількі-
стю нормативно-правових актів. Зокрема, це закріплено:

– у ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав лю-
дини й основоположних свобод, відповідно до якої кожен, кого 
засуджено за вчинення кримінального правопорушення, має 
право на перегляд його справи судом вищої інстанції;

– у ч. 5 ст. 14 Положення Міжнародного пакту про грома-
дянські й політичні права, що закріплює: «Кожен, кого засудже-
но за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження 
й вирок були переглянуті вищою судовою інстанцією згідно із 
законом»;

– у п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, а саме право кож-
ного на касаційне оскарження рішень суду як одне з базових 
положень здійснення судочинства. Роз’яснюючи це положен-
ня Основного Закону, В.Е. Теліпко вказував, що встановлення 
такої важливої засади судочинства на найвищому норматив-
ному рівні має на меті забезпечити виправлення судом вищої 
інстанції помилок і порушень вимог закону, допущених під час 
кримінального провадження, гарантування прав і охоронюва-
них законом інтересів учасників судового процесу, утверджен-
ня законності й справедливості в кримінальному судочинстві. 
Водночас право на оскарження судового рішення є засобом су-
дового нагляду з боку касаційної інстанції за діяльністю судів 
нижчого рівня [12, с. 126];

– главою 32 («Провадження в суді касаційної інстанції») 
розділу V («Судове провадження з перегляду судових рішень») 
КПК України 2012 року;

– ст. 14 Закону України від 7 липня 2010 року «Про су-
доустрій та статус суддів», відповідно до якої учасники судо-
вого процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених 
процесуальним законом, мають право на апеляційне та касацій-
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не оскарження судового рішення, а також на перегляд справи 
Верховним Судом України [11].

Переходячи до питання правової природи провадження в 
суді касаційної інстанції, спочатку зазначимо, що в КПК Укра-
їни 1960 року касаційному провадженню була присвячена ок-
рема глава. Під цим інститутом розумілася самостійна стадія 
кримінального процесу, сутність якої полягала в перегляді (пе-
ревірці) за касаційною скаргою сторін чи касаційним поданням 
прокурора рішень місцевих судів, що набрали законної сили, 
та рішень апеляційних судів, постановлених ними як судами 
першої чи апеляційної інстанції, які не набрали законної сили 
[4, с. 435].

Стосовно тих рішень суду, які безпосередньо переглядали-
ся в касаційному порядку в період дії КПК України 1960 року, 
то ними були: 1) вироки, ухвали й постанови апеляційного суду, 
постановлені ним як судом першої інстанції; 2) вироки й поста-
нови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному по-
рядку; 3) вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів 
у справах про застосування примусових заходів виховного чи 
медичного характеру, інші постанови (ухвали), які перешкод-
жають подальшому провадженню в справі, ухвали апеляцій-
ного суду, постановлені щодо цих вироків, постанов (ухвал), 
крім випадків, коли апеляційною інстанцією зазначені рішення 
скасовано, а справу направлено на нове розслідування чи новий 
судовий розгляд [7].

Водночас із набранням чинності КПК України 2012 року 
касаційне провадження набуло дещо іншого вигляду. Так, зно-
ву-таки, це є стадія кримінального процесу, у якій суд вищого 
рівня перевіряє за касаційними скаргами судові рішення апеля-
ційних судів і ухвали апеляційних судів, постановлені щодо цих 
вироків, які набрали законної сили [8, с. 27]. Проте, як вказує 
Л.В. Юрченко, основними відмінностями правового регулюван-
ня касаційного оскарження рішень за КПК України 1960 року  
та КПК України 2012 року стало те, що згідно з новим вітчизня-
ним кримінальним процесуальним законодавством перегляду в 
касаційному порядку підлягають лише рішення суду першої ін-
станції, які були переглянуті в апеляційному порядку, а також 
судові рішення суду апеляційної інстанції, постановленні щодо 
зазначених судових рішень суду першої інстанції. Виключення 
складають ухвали слідчого судді, а також ухвали суду апеля-
ційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на 
таку ухвалу, що в касаційному порядку не оскаржуються [13].

Також відзначимо, що зазнав зміни й порядок та строки ка-
саційного провадження. Адже, якщо КПК України 1960 року 
визначав строк подачі касаційних скарг на вироки та постано-
ви апеляційного суду протягом одного місяця з моменту про-
голошення вироку чи оголошення ухвали чи постанови, а на 
судові рішення місцевих судів – протягом 3 місяців із моменту 
набрання ними законної сили, то КПК України 2012 року вста-
новлює один строк подачі касаційних скарг на судові рішення –  
три місяці з моменту проголошення судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 КПК України 2012 року касаційна 
скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції –  
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, на відміну від КПК України 1960 року, за яким 
касаційна скарга на вироки й постанови апеляційного суду, по-
становлені ним в апеляційному порядку, подається через суд, 
який постановив вирок чи виніс ухвалу або постанову [6]. Ка-
саційна скарга разом з її копіями та додатками в кількості, не-
обхідній для надіслання сторонам кримінального провадження 
та іншим учасникам судового провадження (вимога щодо копій 
касаційної скарги не поширюється на засудженого, який трима-
ється під вартою), подається безпосередньо до суду касаційної 

інстанції. Якщо касаційна скарга надійшла до суду першої або 
апеляційної інстанції, де знаходяться матеріали кримінального 
провадження або перебували (у разі подання касаційної скарги 
до суду апеляційної інстанції після повернення останнім та-
ких матеріалів до суду першої інстанції), то суд невідкладно  
(у день отримання або наступного дня) повертає її скаржникові 
з роз’ясненням встановленого законом порядку звернення до 
суду касаційної інстанції [5, с. 341].

Важливим нововведенням у кримінальне процесуальне за-
конодавство є інститут письмового касаційного провадження. 
Він полягає в тому, що перегляд судових рішень у касаційній 
інстанції може здійснюватись за відсутності всіх учасників, 
якщо всі учасники судового провадження заявили таке клопо-
тання. Зазначимо, що письмове касаційне провадження може 
здійснюватись за наявності певних умов: 1) особа, яка подала 
касаційну скаргу, безпосередньо в ній або в доданому до ка-
саційної скарги клопотанні вказала про своє небажання бути 
присутньою під час касаційного розгляду; 2) особа, яка подала 
заперечення на касаційну скаргу, безпосередньо в такому за-
переченні або в доданому до нього клопотанні вказала про те, 
що вона не бажає брати участь у касаційному провадженні, або 
нічого не зазначила про це у своєму запереченні; 3) участь та-
ких учасників судового провадження відповідно до вимог про-
цесуального закону не є обов’язковою; 4) відсутні підстави для 
прийняття судом касаційної інстанції рішення щодо обов’язко-
вої участі учасника судового провадження; 5) сторони судового 
провадження були вчасно повідомлені про місце, дату та час 
касаційного розгляду, але до його початку повідомили про своє 
небажання бути присутніми під час його розгляду або не з’яви-
лися в судове засідання та не повідомили про причини своєї 
неявки. Лише за сукупності вказаних умов можливе письмове 
касаційне провадження.

Варто підкреслити, що не всі вітчизняні науковці позитив-
но відгукуються з приводу передбаченого письмового касацій-
ного провадження, оскільки, на їх думку, це може порушувати 
права учасників.

Водночас ми схиляємося все ж таки до протилежної точки 
зору. Пов’язано це з тим, що такий вид провадження певною 
мірою спрощує процедуру касаційного оскарження судових 
рішень (подання касаційної скарги безпосередньо до суду каса-
ційної інстанції; можливість здійснення письмового касаційно-
го провадження), а тому дає змогу економити час і кошти. Крім 
того, слід зазначити таке: 1) законодавством закріплена гаран-
тія забезпечення прав учасників провадження (лише за наяв-
ності клопотання всіх учасників провадження перегляд судо-
вих рішень можливий за їх відсутності); 2) це значно скорочує 
процедуру оскарження судових рішень [2, с. 217]. Крім того, 
Рекомендація № 6R(87)18 Комітету Міністрів Ради Європи дер-
жавам-членам від 17 вересня 1987 року «Стосовно спрощення 
кримінального правосуддя» визнає допустимим використання 
письмового провадження як дієвого інструмента спрощення 
провадження [9, с. 117].

Що ж до недоліків КПК України 2012 року в частині пра-
вового регулювання касаційного провадження, то відмітимо, 
що главою 32 КПК України 2012 року не закріплено положення 
про можливість прийняття касаційним судом нових докумен-
тів, яких не було в матеріалах кримінального провадження. 
Адже це має важливе значення під час спростування чи ствер-
дження доводів учасниками кримінального провадження, тому 
вважаємо за необхідне законодавчо закріпити таке положення.

Крім того, під час дослідження проблемних питань кримі-
нального провадження в суді касаційної інстанції звертають 
на увагу роз’яснення вищих судових органів України. Зокре-
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ма, Постановою Пленуму Верховного Суду України № 8 від 
12 жовтня 1989 року «Про практику розгляду судами України 
кримінальних справ у касаційному порядку» роз’яснювалися 
основні положення касаційного перегляду судових рішень, та-
кож було звернено увагу на проблемні питання, які виникають 
під час касаційного провадження [10]. Водночас особливістю 
є те, що ця постанова не відповідає чинному кримінальному 
процесуальному законодавству, оскільки відсилає до положень 
КПК України 1960 року. У зв’язку із цим виникає питання щодо 
можливості її використання в практичному житті тоді, коли діє 
вже КПК України 2012 року. Тобто після прийняття КПК Укра-
їни 2012 року виникла гостра необхідність у новому роз’яснен-
ні вищими судовими органами нашої країни положень нового 
кримінального процесуального законодавства. Важливе місце 
в цьому посідають роз’яснення у формі інформаційних листів 
Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, оскільки на підставі них, також:

– можна зрозуміти «внутрішню сутність» касаційного про-
вадження з урахуванням вимог КПК України 2012 року;

– роз’яснюють норми кримінального процесуального права 
в частині оскарження рішень суду в касаційному порядку;

– певною мірою усувають недоліки законодавства, що регу-
лює кримінальну процесуальну діяльність.

Висновки. На підставі проведеного аналізу, робимо такі 
висновки: по-перше, перевірка законності й обґрунтованості 
вироків є найважливішою формою діяльності касаційних ін-
станцій, яка дозволяє виправляти допущені судами та органа-
ми розслідування помилки; по-друге, суди касаційної інстанції 
переважно забезпечують виконання вимог закону й правильно 
орієнтують суди на неухильне дотримання вимог закону під 
час розгляду матеріалів кримінального провадження в судах 
першої та апеляційної інстанції; по-третє, перегляд судових рі-
шень у касаційній інстанції регулюється невеликою кількістю 
нормативно-правових актів.
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Евмин А. Н. Правовая природа кассационного обжа-
лования судебных решений в уголовном производстве

Аннотация. В статье рассматривается правовая при-
рода кассационного обжалования судебных решений в 
уголовном производстве. Кратко описывается совокуп-
ность отечественных нормативно-правовых актов, а также 
международных документов, которыми регулируется 
уголовное производство в суде кассационной инстанции. 
Определяются недостатки отечественного регулирования 
пересмотра судебных решений в кассационном порядке.

Ключевые слова: уголовное производство, пересмотр 
судебных решений, кассационная инстанция, отечествен-
ное и международное законодательство, правовая природа.

Evmin A. Legal nature of cassation in criminal 
procedure

Summary. The legal nature of cassation in criminal 
procedure is researched in the article. The total sum of 
national regulatory acts and international normative legal acts 
that regulate criminal process within cassation are described 
briefly. National defective reasons of revision of judgments 
within cassation are determined as well.

Key words: criminal process, revision of judgments, 
cassation, national and international legislation, legal nature.
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СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Анотація. У статті висвітлено актуальні проблеми 

проведення слідчого експерименту, зроблено аналіз нау-
кових праць і робіт, присвячених проведенню цієї слідчої 
дії, висвітлено стадію становлення та розвитку слідчої дії, 
досліджено стадії підготовки до проведення слідчого екс-
перименту, розкрито тактичні прийоми слідчого експери-
менту.

Ключові слова: слідчий експеримент, відтворення, об-
становка, тактичний прийом.

Постановка проблеми. Система слідчих дій у криміналь-
ному процесі постійно розвивається й удосконалюється, що 
неминуче призводить до появи нових засобів отримання інфор-
мації. Однією з таких слідчих дій є слідчий експеримент.

Разом із тим слідчий експеримент, як і будь-яка інша слідча 
дія, забезпечує не тільки перевірку даних, що мають значення 
для провадження, а також отримання нових доказів (зокрема, 
встановлення механізму утворення слідів злочину).

Велика практична значущість доказів, які отримуються в 
ході проведення слідчого експерименту і які, відповідно, бу-
дуть використовуватися вже під час судового провадження, 
що робить слідчий експеримент важливою складовою під час 
проведення слідчих дій та збирання доказів. Однак через його 
складність слідчі правоохоронних органів часто відкидають 
його проведення та користуються альтернативними й не завжди 
ефективними методами отримання та підтвердження доказів.

У цьому й полягає проблема – у недооціненості та, відпо-
відно, не частому використанні слідчого експерименту в слід-
чій практиці правоохоронних органів України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальну тактику 
проведення відтворення обстановки й обставин події у вигляді 
слідчого експерименту доволі повно висвітлили в криміналіс-
тичній літературі вчені-криміналісти та процесуалісти. Зокрема, 
вагомий внесок у розробку наукових основ проведення слідчого 
експерименту зробили Л.Є. Ароцкер, Р.С. Бєлкін, П.Д. Білен-
чук, О.М. Васильєв, Н.І. Гуковська, Ф.В. Глазирін, В.О. Коно-
валова, В.С. Кузьмічов, Є.Д. Лук’янчиков, М.В. Салтевський,  
Л.А. Соя-Серко, В.М. Тертишник, К.О. Чаплинський, В.Ю. Ше-
пітько, Ш.Ш. Ярамиш’ян та багато інших. Зважаючи на доволі 
широке застосування в правоохоронній практиці цієї слідчої дії 
(як розповсюдженого способу збирання фактичних даних), зна-
чущість проведених наукових досліджень безсумнівна.

Метою статті є детальне висвітлення питання організації й 
тактики проведення слідчого експерименту з урахуванням су-
часних потреб правоохоронної практики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слідчий екс-
перимент у слідчій практиці з’явився в 40–50 рр. минулого 
століття й широко поширився в практиці розкриття й розслі-
дування злочинів. Уже в ті роки з’являлося немало робіт, у 
яких робилися спроби наукового обґрунтування цієї слідчої дії, 
розглядалася суть слідчого експерименту й містилися рекомен-
дації з тактики її виробництва й процесуального оформлення  
[1, c. 12–13].

Як свідчить історія, слідчі органи вже досить давно вико-
ристали прийоми, що лежать в основі слідчого експерименту, 
який ми знаємо за сучасним Кримінальним процесуальним ко-
дексом України (далі – КПК України). Ще в 1880 р. відомий 
російський юрист В.К. Случевский опублікував повідомлення, 
у якому розповідалося про викриття зграї злодіїв, причому роз-
слідуванню дуже допомогла зроблена чинами петербурзької 
поліції з одним з учасників крадіжок перевірка його пояснень 
на місці здійснення крадіжок [2, c. 8].

В.І. Громов у книзі «Методика розслідування злочинів. По-
сібник для органів міліції та карного розшуку» 1930 р. [3, c. 14] 
рекомендував для перевірки свідчень того, хто дає пояснення, 
проводити так званий «слідчий експеримент» (термін вживався 
ним у лапках). Під слідчим експериментом В.І. Громов розумів 
проведення впізнання, «у тому місці й у тій обстановці, де було 
скоєно злочин». Така згадка слідчого експерименту в підручни-
ку криміналістики невипадкова, оскільки дія, що іменується в 
наш час слідчим експериментом, була відома ще в дореволю-
ційному українському судочинстві.

На думку В.Г. Лукашевича, перевірка показань на місці по-
лягає у встановленні достовірності показань допитаної особи 
шляхом зіставлення уявного образу, який міститься в її пам’яті, 
з дійсною обстановкою на місці події й даними огляду місця 
події, раніше проведеного на цьому місці [4, c. 24]. Під час пе-
ревірки показань на місці дійсно присутній елемент впізнаван-
ня особою раніше сприйнятої обстановки. Разом із тим він не 
має основного значення. Ця слідча дія провадиться з метою пе-
ревірки раніше отриманих показань зіставленням із фактичною 
обстановкою на місці.

У підручнику криміналістики 2001 р. стосовно проваджен-
ня слідчого експерименту (тривалий час перевірка свідчень на 
місці вважалася різновидом слідчого експерименту) вказано: 
«Не менше значення має слідчий експеримент для перевірки 
правильності пояснень підозрюваного, особливо за необхід-
ності перевірити суперечливі взаємовиключні пояснення двох 
підозрюваних, звичайно, у тих випадках, коли відтворення об-
становки може сприяти встановленню істини. В окремих ви-
падках слідчий експеримент може стати засобом не лише під-
твердження правильності свідчень підозрюваного, що зізнався, 
але й закріплення цієї свідомості. Зазвичай у таких випадках 
підозрюваному, що зізнався, пропонується не лише показати 
місце скоєння злочину, але й відтворити у відомих межах усе, 
що сталося» [5, c. 45–46].

Велике значення для теорії, практики й, мабуть, подаль-
шого законодавчого закріплення слідчого експерименту мав 
посібник для слідчих «Слідчий експеримент», підготовле-
не співробітником ВНДІ криміналістики Прокуратури СРСР  
Н.І. Гуковською. Посібник розпочинався зі слів: «Слідчий екс-
перимент широко застосовується під час розслідування найріз-
номанітніших проваджень. Нам не відомі випадки, коли судові 
органи негативно ставилися б до слідчого експерименту». Інак-
ше кажучи, суди визнавали як доказ результати слідчого експе-
рименту до його включення в КПК [6, c. 25].
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Слідчий експеримент фактично схожий також із тими ви-
дами експертизи, які вимагають проведення дослідів. Проте 
досліди при слідчому експерименті, на відміну від дослідів у 
межах експертизи, не утворюють самостійного дослідження, 
яке проводиться в особливих лабораторних умовах призначе-
ною слідчим особою, яка володіє необхідними знаннями в нау-
ці, техніці, мистецтві чи ремеслі (експертом). Слідчий експери-
мент, на відміну від експертизи, проводиться самим слідчим за 
активної участі зацікавлених осіб і доступний для сприйняття 
всіма його учасниками.

У криміналістичній теорії сутність слідчого експерименту 
інтерпретується по-різному. Так, Л.О. Соя-Серко відзначає, що 
сутність розглядуваної слідчої дії полягає в показі раніше до-
питаною особою місця й об’єктів, пов’язаних із розслідуваною 
подією, в описі нею останньої, демонстрації окремих дій, до-
слідженні фактичної обстановки цього місця й у зіставленні з 
нею отриманих повідомлень із метою перевірки наявних і вста-
новлення нових фактичних даних. Необхідно відзначити, що 
запропонований Л.О. Соя-Серком підхід розкриває не сутність, 
а зміст цієї слідчої дії. При цьому немає чіткого розмежування 
між перевіркою показань на місці й оглядом місця події з учас-
тю тих чи інших осіб [2, c. 55].

Слідчий експеримент – дуже складна, багатоструктурна, 
слідча розшукова дія, тому до неї треба особливо ретельно го-
туватися. Важливою умовою проведення слідчого експерименту 
є його проведення в умовах, максимально наближених до тих, у 
яких у минулому відбувалася досліджувана дія чи подія. Тому, 
перш ніж проводити дослідницькі дії, необхідно відтворити 
(реконструювати) обстановку, у якій вони проводитимуться. 
Ступінь реконструкції залежить від характеру експерименту, 
обстановки, у якій він здійснюватиметься, від можливостей ре-
конструювання. Недотримання цієї умови розцінюється як по-
рушення вимог кримінально-процесуального закону, що спричи-
няє втрату доказового значення отриманих даних [7, c. 79].

На думку В.Н. Карагодіна., Є.В Нікітіної, Л.А. Зашляпі-
на, які вивчали стадії підготовки до слідчого експерименту, до 
підготовчих заходів прийнято відносити ряд заходів організа-
ційного характеру, спрямованих на досягнення кінцевих цілей 
слідчої дії. Сам підготовчий етап має свою внутрішню струк-
туру, що складається з декількох підетапів. Останнім часом у 
криміналістичній літературі виділяють вісім організаційних 
питань, які необхідно вирішити під час підготовки: 1) доклад-
ний допит щодо всіх обставин, пов’язаних з місцем, що ціка-
вить слідство; 2) визначення найбільш сприятливого часу про-
ведення слідчої дії; 3) підготовка слідчої групи; 4) попереднє 
ознайомлення з місцем; 5) у необхідних випадках вжити заходи 
для забезпечення безпеки учасників та додаткової охорони осо-
би, показання якого перевіряються; 6) підготовка транспорту 
й технічних засобів; 7) підготовка й перевірка засобів зв’язку 
слідчого з районним відділом (управлінням) МВС; 8) складен-
ня плану слідчої дії [8, c. 33].

Однак слідчому під час проведення підготовки до слідчо-
го експерименту слід бути готовим для того, що люди можуть 
плутатися щодо того, де вони щось чули або бачили, а також до 
того, що коли свідки, потерпілі, підозрювані, будучи абсолют-
но впевнені в деяких деталях обстановки певного місця в ході 
проведення перевірки та уточнення показань на цьому місці 
з їх участю, переконуються в істотних розбіжностях реальної 
обстановки та їх уявлень. Спогади особи можуть переплітатися 
між собою, що призведе до неповної об’єктивності результату 
слідчого експерименту.

Відповідно до встановленого процесуального порядку не-
обхідною умовою проведення перевірки та уточнення показань 

на місці є попередній допит особи, чиї показання підлягають 
перевірці. Деякі криміналісти вважають, що «підготовка до пе-
ревірки показань на місці має починатися ще в ході допиту й 
огляду місця події» [9, c. 15].

Крім того, важливо врахувати, що зволікання з проведен-
ням слідчого експерименту може призвести до втрати психоло-
гічного контакту з підозрюваним, якого вже допитали й пока-
зання якого будуть перевірятися.

Отже, слідчий ще до безпосереднього проведення слід-
чого експерименту повинен детально вивчити всі можливі 
варіанти розвитку подій, детально проаналізувати та спів-
ставити вже зібрані матеріали, щоб безпосередньо на міс-
ці міг зреагувати на непередбачувані обставини та розвіяти 
сумніви щодо всіх спірних моментів, задля яких і проводить-
ся ця слідча дія.

Звертаючись до терміна «тактичний прийом», В.Ю. Ше-
пітько розглядав його як спосіб здійснення процесуальної дії, 
спрямований на досягнення конкретної мети, заснований на 
психологічному механізмі реалізації, що є найбільш раціональ-
ним і ефективним за відповідних ситуацій [10, c. 107].

Р.С. Бєлкін пропонує використовувати як тактичний прийом 
поєднання слідчого експерименту з дослідженням обстановки 
або предметів, про які йшлося в показаннях, а також слідів, що 
свідчать про перебування цієї особи в такому місці [11, c. 200].

Тактичний прийом поєднання розповіді й показу обстанов-
ки особою, показання якої перевіряються, засновано на законо-
мірності психологічного впливу обстановки на цю особу, яка 
повторно перебуває на місці події, що сприяє спогаду нею за-
бутого. Необхідно погодитися з В.О. Коноваловою в тому, що 
таке уточнення допомагає слідчому сформувати більш точне й 
повне уявлення про подію, що відбулася [12, c. 19].

У криміналістичних джерелах відзначається доцільність 
ретельного й детального спостереження за поведінкою особи, 
показання якої перевіряються. В.Г. Андросюк вважає, що таке 
спостереження повинно містити в собі оцінку дій: напрямок 
руху, темп переміщення, мотивовані й невмотивовані зупин-
ки, активність пошукових дій, упевненість або невпевненість 
у її поведінці. Крім того, автор указує, що корисна інформація 
може бути отримана під час спостереження за мімікою, рухами, 
характером висловлень, психофізіологічними реакціями підо-
зрюваного, що сприяє фіксації можливих змін у його поведін-
ці, а звідси – вибору тактики й змісту подальших слідчих дій  
[13, c. 47–48].

Оскільки під час проведення слідчого експерименту дослі-
джується матеріальна обстановка на місці події, ця слідча дія 
повинна мати у своєму арсеналі тактичні прийоми, призначе-
ні для роботи з речовими джерелами доказової інформації. На 
нашу думку, під час проведення цієї слідчої дії відповідно до її 
мети можуть застосовуватися окремі тактичні прийоми огляду 
місця події. Зокрема, під час перевірки показань на місці може 
використовуватись тактичний прийом огляду місця події – ана-
ліз окремих слідів (предметів).

Висновки. Таким чином, слідчий експеримент є специфіч-
ною слідчою дію, під час якої відбувається взаємодія як з речо-
вими джерелами інформації, так і з ідеальними слідами (сліда-
ми пам’яті людини). Відповідно, під час проведення слідчого 
експерименту використовуються тактичні прийоми, призначені 
для роботи як з матеріальними джерелами інформації, так і з 
людиною. Виходячи із цього, слідчий експеримент характери-
зується різноманітністю тактичних прийомів, що застосову-
ються під час його проведення, та має досить велику доказову 
силу в судовому провадженні, якою, на жаль, не завжди корис-
туються органи досудового розслідування.
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Жувака С. О. Следственный эксперимент: проблемы  
применения

Аннотация. В статье раскрыты актуальные проблемы 
проведения следственного эксперимента, сделано анализ 
научных трудов и работ, посвященных проведению этого 
следственного действия, раскрыто стадию становления и 
развития следственного действия, исследовано стадии по-
дготовки к проведению следственного эксперимента, ра-
скрыто тактические приемы следственного эксперимента 
и проблемы его применения.

Ключевые слова: следственный эксперимент, воспро-
изведение, обстановка, тактический прием.

Zhuvaka S. Investigative experiment: application 
problems

Summary. This article deals with the actual problems 
of the investigative experiment, made analysis of scientific 
works and works for the celebration of this investigative 
procedure, disclosed the stage of formation and development 
of investigative action, studied stage of preparation for the 
investigative experiment disclosed tactics investigative 
experiment and problems of its application.

Key words: investigative experiment, playback, setting, 
tactic.
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Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ПРАВОВІДНОСИНИ СЛІДЧОГО СУДДІ, 
ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Анотація. У зазначеній статті здійснена спроба до-
слідження поняття слідчих (розшукових) дій та їх змісту, 
порядку їх проведення, правовідносин слідчого судді, про-
курора та слідчого, що виникають при цьому, у контексті 
нового Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: слідчі дії, розшукові дії, слідчий суддя, 
прокурор, слідчий, правовідносини, докази, оскарження.

Постановка проблеми. Главою 20 чинного Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК України) регла-
ментуються вимоги та порядок проведення слідчих (розшу-
кових) дій. При цьому слід зауважити, що термін «слідчі (роз-
шукові) дії» є новим і раніше в кримінально-процесуальному 
законодавстві України не використовувався. У зв’язку із цим 
виникають питання щодо поняття слідчих (розшукових) дій та 
їх змісту, порядку їх проведення, правовідносин слідчого судді, 
прокурора та слідчого, що виникають при цьому тощо.

Стан наукового дослідження. Поняття та зміст слідчих дії 
в контексті старого кримінально-процесуального законодавства 
досить широко й повно досліджено вітчизняними та зарубіжни-
ми науковцями. Одні з них визначають слідчі дії як «процесуаль-
ні дії з метою збирання, виявлення, фіксації, перевірки, дослі-
дження доказів у кримінальній справі [1, с. 102]. Інші, фактично 
погоджуючись із ними, підкреслюють, що «слідчі дії – це части-
на процесуальних дій, яка пов’язана із виявленням, фіксацією та 
перевіркою доказів у кримінальній справі» [2, с. 158].

У частині 1 статті 223 чинного Кримінального процесуаль-
ного кодексу України зазначено, що «слідчі (розшукові) дії є 
діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або пе-
ревірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 
провадженні [3, с. 549].

В.О. Глушков та Є.Д. Скулиш у науково-практичному 
коментарі до цієї статті КПК уточнюють це визначення, під-
креслюючи, що «слідчі (розшукові) дії – це регламентовані 
кримінальним процесуальним законом процесуальні дії, що 
спрямовані на отримання (збирання) або перевірку вже отри-
маних доказів у конкретному кримінальному провадженні  
[3, с. 550].

Метою статті є дослідження поняття та змісту слідчих 
(розшукових) дій за чинним кримінально-процесуальним зако-
нодавством, а також його впливу на правовідносини між слід-
чим суддею, прокурором та слідчим під час їх проведення.

Виклад основного матеріалу. У главі 20 КПК України за-
конодавець використав два терміни: «слідчі» та «розшукові» 
дії, виклавши їх у формі «слідчі (розшукові) дії». Така грама-
тична конструкція в попередньому Кримінально-процесуаль-
ному кодексі України не використовувалася, у зв’язку із чим 
виникає питання щодо підстав її застосування.

Традиційним для трактування слідчих дій є їх розуміння 
як процесуальних дій, пов’язаних з отриманням, фіксацією та 
перевіркою доказів. Аналогічно під розшуковими діями розу-

мілися заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних 
до вчинення злочинів, та фактичних даних, які мають стосу-
ються злочину. При цьому слід розуміти, що мова йде не про 
оперативно-розшукову діяльність, а про розшукову діяльність 
слідчого.

За таких умов поєднання цих двох термінів в одній кон-
струкції виглядає дещо нелогічним та потребує дослідження.

У радянському кримінальному процесі існували різні дум-
ки з приводу змісту розшукової діяльності слідчого. Так, існу-
вала думка, що розшукова діяльність слідчого спрямована на 
встановлення місця перебування відомих осіб, що вчинили 
злочини, та інших відомих об’єктів, що мають значення для 
розслідування злочинів. З точки зору інших дослідників, слідчі 
у своїй розшуковій діяльності повинні були опікуватися розшу-
ком осіб, оголошених у розшук, або тих, що ухилялися від явки 
до слідчого для проведення слідчих дій. Ще одна точка зору 
належала тим фахівцям, які вважали, що слідчий має здійсню-
вати розшукову діяльність стосовно всіх як відомих, так і не-
відомих осіб, причетних до вчинення злочину, а також інших 
об’єктів, які мають значення для слідства. Досліджуючи їх,  
І.С. Кіпрач доходить висновку, що запроваджене законодавцем 
поняття «слідчі (розшукові) дії» ототожнює слідчі та розшукові 
дії слідчого, «що передбачає надання слідчим діям активного 
пошукового характеру» [4].

Законодавець під час викладення вимог глави 20 КПК Укра-
їни використав конструкцію, у якій поєднав терміни «слідчі» та 
«розшукові» за допомогою дужок. Як свідчать дослідження в 
галузі методології тлумачення нормативно-правових актів, за-
стосування дужок як розділового знаку може нести різне смис-
лове навантаження. В одних випадках слово в дужках і слово 
перед ними співвідносяться відповідно як родове і видове по-
няття, в інших – як однопорядкові. Існують випадки, коли слова 
в дужках уточнюють або розширюють зміст слів, зазначених 
перед дужками [5, с. 506–508].

У нашому випадку точного висновку щодо смислового на-
вантаження запропонованої граматичної конструкції зробити 
неможливо, що викликає необхідність внесення змін до відпо-
відних норм КПК України або надання законодавцем належно-
го роз’яснення.

Якщо зазначені вище терміни є тотожними та виступають 
як синоніми, то, на нашу думку, це суперечить правилам за-
конодавчої техніки в частині того, що терміни повинні мати 
чітке значення, бути простими й зрозумілими, а термінологія 
повинна характеризуватися стабільністю, єдністю, однакові-
стю. Внаслідок викладеного є неприпустимим різне розуміння 
положень, визначених одним і тим же терміном, та визначення 
різними термінами одного й того ж положення. Такий стан ре-
чей вимагає чіткого визначення та законодавчого закріплення 
понять «слідчі» та «розшукові» дії або виключення терміну 
«розшукові» з положень глави 20 КПК України та з інших від-
повідних його норм.
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На користь останнього свідчить і те, що навіть у сучасних 
розробках поняття «слідчі (розшукові) дії» розкривається як 
«частина процесуальних дій, яка пов’язана з виявленням, фік-
сацією та перевіркою доказів у конкретному кримінальному 
провадженні» [6, с. 159].

Чинним кримінально-процесуальним законодавством пе-
редбачено сім груп слідчих (розшукових) дій: 

– допит, у тому числі одночасно двох та більше вже допи-
таних осіб; 

– пред’явлення для впізнання особи, речей, трупа; 
– обшук; 
– огляд місцевості, приміщень, речей та документів, трупа, 

огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією; 
– слідчий експеримент; 
– освідування особи; 
– залучення експерта та проведення експертизи.
Законодавство не передбачає можливості проведення ін-

ших слідчих (розшукових) дій, тому слід вважати зазначений 
перелік вичерпним.

З усього переліку слідчих (розшукових) дій відповідно до 
вимог закону за постановою прокурора має бути проведено 
ексгумацію трупа. Ексгумація не є слідчою дією, а лише за-
собом для забезпечення подальшого огляду трупа, похованого 
раніше, а також його пред’явлення на впізнання, призначення 
та проведення повторної або додаткової експертизи, отримання 
зразків для експертизи, вилучення з могили речей або докумен-
тів, похованих разом з трупом тощо. Надання прокурору права 
на вирішення питання про можливість проведення ексгумації в 
науковій літературі мотивується трьома обставинами: а) органі-
заційною складністю; б) технічною складністю; в) можливістю 
завдання моральної травми близьким покійного [3, с. 610].

На нашу думку, організаційна та технічна складність заходу 
не є тими обставинами, які прокурор може оцінити краще, ніж 
слідчий. До подібного висновку можна дійти, оцінюючи остан-
ню підставу надання прокурору такого повноваження, оскіль-
ки вона є проявом не професійних, а суто людських якостей. 
Належність до відомства, професії або обіймання певної поса-
ди не гарантують дотримання посадовцем морально-етичних 
норм. Таким чином, маємо констатувати, що зазначена норма 
не має об’єктивного підґрунтя.

Аналогічним чином може бути розглянуто й положення 
щодо проведення освідування особи на підставі постанови 
прокурора. При цьому слід звернути увагу, що освідування 
може бути двох видів: за згодою освідуваної особи та за відсут-
ності такої згоди. В останньому випадку освідування на підста-
ві частини 3 статті 241 КПК України проводиться примусово. 
На нашу думку, саме проведення примусового освідування має 
здійснюватися на підставі постанови прокурора. Освідування 
за наявності згоди освідуваної особи може бути здійснене й на 
підставі рішення слідчого. Відповідні зміни було б доцільно 
внести до КПК України.

За ухвалою судді відповідно до закону може бути здійснено 
обшук (статті 234–236 КПК України) та огляд житла або іншого 
володіння особи (частина 2 статті 237 КПК України). У таких 
випадках слідчий за погодженням з прокурором або прокурор 
мають направити на розгляд слідчого судді відповідне мотиво-
ване клопотання. За такими ж правилами проводиться слідчий 
експеримент у житлі чи іншому володінні особи (частина 5 
статті 240 КПК України).

Підставами необхідності здійснення належного судового 
контролю за проведенням зазначених слідчих дій слід вважа-
ти їх примусовий характер та конституційність права особи на 
приватну власність і недоторканість житла та іншого володін-

ня. Окрім того, зазначені права є одними з найуразливіших, які 
є притаманними людям.

Саме з урахуванням викладеного частиною 5 статті 234 
Кримінального процесуального кодексу України передбачено, 
що слідчий суддя повинен відмовити в задоволенні клопо-
тання про обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, 
якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав 
вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;  
2) відшукувані речі й документи мають значення для досудо-
вого розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних 
речах і документах, можуть бути доказами під час судового роз-
гляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться в 
зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надання слідчому судді таких повноважень дозволяє йому 
достатньо повно виконувати покладені на нього функції судо-
вого контролю на стадії досудового розслідування.

Разом із тим чинним законодавством передбачена мож-
ливість позбавлення слідчого судді права на виконання своїх 
функцій відповідно до європейських стандартів.

Так, реалізовуючи свої повноваження, передбачені статтею 
36 КПК України, прокурор уповноважений «погоджувати або 
відмовляти в погодженні клопотань слідчого до слідчого судді 
про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, пе-
редбачених цим Кодексом» (пункт 10 частини 2 статті 36 КПК 
України).

На доповнення до цього Постановою Пленуму Верховного 
Суду України № 4 від 25 квітня 2003 року передбачено, що у 
випадку незгоди прокурора з клопотанням слідчого останнє не 
може бути прийняте слідчим суддею для його розгляду [7].

Таким чином, фактично рішення по суті приймається про-
курором, а слідчий суддя позбавляється наданих йому прав на 
здійснення судового контролю.

Чинним законодавством у таких випадках слідчий позбав-
лений права оскаржити дії прокурора слідчому судді. Більше 
того, він не може оскаржити дії прокурора навіть вищому про-
курору, оскільки таке право надане лише керівникові органу 
досудового розслідування. При цьому останній може не по-
годитися з позицією свого підлеглого, у тому числі й із чисто 
кон’юнктурних спонукань.

Відповідно до вимог частини 1 статті 225 КПК України у 
виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання 
показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідуван-
ня, якщо через існування небезпеки для життя й здоров’я свідка 
чи потерпілого, тяжку хворобу, наявність інших обставин, що 
можуть унеможливити їх допит у суді або вплинути на повноту 
чи достовірність показань, сторона кримінального проваджен-
ня має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про-
вести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, 
у тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних 
осіб.

Також за рішенням слідчого судді, винесеним із власної 
ініціативи чи за клопотанням сторони кримінального про-
вадження чи інших учасників кримінального провадження, 
може здійснюватися допит осіб за правилами статті 225 КПК 
України в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого 
приміщення (дистанційне досудове розслідування) (частина 2 
статті 232 КПК України).

Необхідно звернути увагу, що в обох випадках мова йде 
не про клопотання слідчого чи прокурора, а про клопотання 
сторони кримінального провадження. У нашому випадку є оче-
видним, що мова йде про сторону обвинувачення. При цьому 
виникають питання: чи має право слідчий від свого імені звер-
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татися з клопотанням до слідчого судді? Чи має бути за таких 
умов клопотання слідчого погодженим із прокурором?

На нашу думку, значною мірою ці питання є риторичними, 
оскільки за аналогією ситуація сприймається як подібна до тієї, 
що складається під час вирішення питань, пов’язаних із розгля-
дом слідчим суддею інших клопотань прокурора чи слідчого.

З урахуванням викладеного доцільним було б внести відпо-
відні зміни в редакцію статей 225, 232 КПК України.

Законом передбачено, що в разі відмови слідчого, проку-
рора в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення 
експерта особа, яке заявила відповідне клопотання, має право 
звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого 
судді (стаття 244 КПК України).

Зазначена новела є цікавою в тому сенсі, що може бути взя-
та за взірець для вирішення суперечок між слідчим та прокуро-
ром у випадках наявності між ними неспівпадання думок щодо 
процесуальних рішень.

На нашу думку, беручи до уваги, що європейські стандар-
ти кримінального судочинства передбачають головуючу роль 
функції судового контролю в забезпеченні законності, було би 
доцільним запровадити в українському кримінальному процесі 
процедуру оскарження слідчим дій та рішень прокурора, які не 
відповідають вимогам закону, до слідчого судді.

Варто звернути увагу також на форму викладення частини 
2 статті 223 КПК України, за якою «підставами для проведення 
слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що 
вказують на можливість досягнення її мети» [3, с. 549].

На нашу думку, зазначена норма викладена некоректно, 
оскільки в основу підстав для її реалізації покладено оціночні 
категорії, які за визначенням є суб’єктивними. За таких умов 
прокурор, здійснюючи нагляд за дотриманням законів під час 
проведення досудового розслідування у формі процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, реалізуючи своє право 
доручати слідчому органу проведення у встановлений про-
курором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, інших процесуальних дій, давати вказівки 
щодо їх проведення або брати участь у них, а в необхідних ви-
падках – особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуаль-
ні дії, практично переймає на себе функцію здійснення досудо-
вого розслідування, що суперечить вимогам Основного Закону 
України.

Висновки. Правове регулювання підстав та порядку про-
ведення слідчих (розшукових) дій, викладене в главі 20 Кри-
мінального процесуального кодексу України, переконливо 
свідчить про функціональну невідповідність структури дер-
жавних органів, що беруть участь у забезпеченні досудового 
розслідування, вимогам сьогодення та європейським стандар-
там. Надмірне розширення повноважень органів прокуратури, 

нівелювання ролі судового контролю в кримінальному процесі, 
практичне знищення ефективної системи органів досудового 
розслідування вимагають нагального внесення кардинальних 
змін до чинного КПК України, які мали би відновити результа-
тивне функціонування системи боротьби зі злочинністю.
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Канфуи И. В. Правоотношения следственного 
судьи, прокурора и следователя при проведении след-
ственных (розыскных) действий

Аннотация. В статье предпринята попытка исследо-
вания понятия следственных (розыскных) действий и их 
содержания, порядка их проведения, правоотношений 
следственного судьи, прокурора и следователя, возни-
кающих при этом, в контексте нового Уголовного процес- 
суального кодекса Украины. 

Ключевые слова: следствие, розыскные действия, 
следственный судья, прокурор, следователь, правоотноше-
ния, доказательства, обжалование.

Kanfui I. Legal investigative judge, prosecutor and 
investigator during the investigative (detective) action

Summary. In this article an attempt to study the concept of 
investigative (detective) actions and their content, manner of 
conduct, legal investigative judge, prosecutor and investigator, 
arising from this, in the context of the new Criminal Procedure 
Code of Ukraine. 

Key words: investigative procedures investigative action, 
investigating judge, prosecutor, investigator relationship, 
evidence challenge.
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РІВНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ – 
КОНСТИТУЦІЙНА ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, 

ЇЇ СУТНІСТЬ І ЗМІСТ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню сутності 

та змісту конституційної засади рівності перед законом і 
судом у кримінальному провадженні, формулюванню по-
няття цієї засади, а також авторської редакції відповідної 
кримінальної процесуальної норми.

Ключові слова: кримінальне провадження, правова 
рівність, рівноправність сторін, змагальність сторін, кон-
ституційні засади кримінального провадження, рівність 
перед законом і судом.

Постановка проблеми. Теорія кримінального процесу тра-
диційно визнає рівність перед законом і судом однією з основних 
засад (принципів) кримінального провадження. Ґрунтуючись на 
конституційній нормі про рівність громадян в їх конституційних 
правах і свободах, рівність перед законом (ст. 24 Конституції 
України), чинний Кримінальний процесуальний кодекс України 
(далі – КПК України) містить відповідну засаду кримінального 
провадження (ст. 10). Ця засада формулюється на основі кате-
горії «рівність», дослідження якої є незмінно актуальними для 
соціальних, філософських і правових наук. Нині наша держава 
переживає зміну політичного та економічного устрою, ідеології, 
у тому числі правової. У таких умовах проблема забезпечення 
рівності громадян стає особливо актуальною, а суспільна та ін-
дивідуальна реакція на прояви нерівності – особливо гострою.

У сфері кримінального провадження засада рівності перед 
законом і судом має неабияке значення, оскільки тут обме-
жуються конституційні права та свободи громадян, постійно 
присутній конфлікт процесуальних сторін, вирішуються долі 
людей. Порушення положення щодо рівності громадян перед 
закон і судом у цій сфері призводить до постановлення неза-
конних і несправедливих рішень, втрати довіри громадян до су-
дових і правоохоронних органів, неповаги до закону та інших 
негативних наслідків.

Незважаючи на те, що засада рівності перед законом і су-
дом є загальноправовою, у кримінальному провадженні недо-
статньо лише її конституційного формулювання, оскільки при 
цьому не враховується специфіка кримінальних процесуальних 
відносин. Водночас доводиться констатувати, що положення ст. 
10 КПК України не повною мірою забезпечують закріплення 
такої специфіки.

Сучасна соціально-політична обстановка, потреби теорії 
кримінального процесу, необхідність удосконалення кримі-
нального процесуального законодавства та практики його за-
стосування вимагають дослідження питань здійснення кри-
мінального провадження з позицій рівності всіх осіб перед 
законом і судом.

Стан дослідження. Загальнотеоретичні питання рівності 
перед законом і судом знайшли своє відображення в робо-
тах з філософії права, теорії держави та права, конституцій-
ного права. Серед них праці таких учених, як Н. В. Вітрук,  
А. Ф. Колодій, В. С. Нерсесянц, О. М. Бандурка, І. П. Голосніченко,  
В. В. Грохольський, В. П. Корж, Г. В. Задорожня, В. В. Городо-
венко, Р. А. Калюжний, О. В. Ткаля, І. К. Полховська та ін.

Теорією кримінального процесу засада рівності грома-
дян перед законом і судом традиційно розглядалась у контек-
сті розгляду більш широких питань, зокрема, системи засад 
(принципів) кримінального процесу, яким присвятили роботи  
М. І. Гошовський, Ю. М. Грошевий, Т. М. Добровольська,  
Л. Б. Зусь, А. В. Кочура, О. П. Кучинська, В. З. Лукашевич,  
В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко, В. В. Назаров, В. Т. Нор,  
С. С. Пугач, С. В. Слінько, С. М. Строгович, В. М. Тертишник, 
Т. І. Фулей, В. П. Шибіко та ін.

Загалом, характеризуючи змістову цінність цих та інших 
робіт, слід зазначити, що засада рівності перед законом і судом 
у більшості з них розглянута на основі кримінального проце-
суального законодавства, що втратило чинність, без урахуван-
ня взаємозв’язку з положеннями інших галузей права та вирі-
шення окремих ключових питань, що стосуються поняття цієї 
засади та сфери її дії, критеріїв виключення з неї. До того ж 
нині виявлені не всі проблеми правового регулювання на заса-
дах рівності перед законом і судом, а з окремими теоретичними 
висновками важко погодитись.

Наведені обставини свідчать про необхідність наукового 
дослідження засади рівності громадян перед законом і судом 
на всіх етапах кримінального провадження з урахуванням су-
часного стану розвитку законодавства з метою формулювання 
положень, спрямованих на вдосконалення теоретичної моделі 
цієї засади кримінального провадження, виявлення проблем її 
реалізації, розробки рекомендацій щодо вдосконалення кримі-
нального процесуального законодавства та практики його за-
стосування.

Метою статті є формулювання поняття засади рівності пе-
ред законом і судом у кримінальному провадженні на основі 
дослідження та з’ясування її сутності та змісту, а також пропо-
зицій щодо вдосконалення відповідної кримінальної процесу-
альної норми.

Виклад основного матеріалу. Положення про рівність усіх 
громадян перед законом і судом закріплені в ст. 24 та п. 2 ч. 3  
ст. 129 Конституції України. Оскільки рівність всіх перед зако-
ном і судом бере свій початок з явища правової рівності, котре 
ґрунтується на визнанні природної рівності людей, рівність 
перед законом і судом у кримінальному провадженні полягає 
в реалізації уявлень про вищу, а тому й однакову природну цін-
ність кожної людини.

Передусім поява цього принципу пов’язана за розробкою 
доктрини правової (а пізніше – соціальної) держави та грома-
дянського суспільства. Найбільш розроблений цей принцип 
у роботах представників школи природного права, які ствер-
джують, що права людини належать їй від народження, є не-
відчужуваними, а тому немає людей із більшим чи меншим 
обсягом прав – всі від природи наділені одними й тими самими  
правами [1].

Наука конституційного права розрізняє категорії «рівність» 
і «рівноправність» та використовує їх як не тотожні, однак тіс-
но взаємопов’язані поняття. Рівність є ширшим поняттям за 
рівноправність й включає останню. Конституційний принцип 
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рівності осіб складається з двох елементів: рівності прав, сво-
бод і обов’язків (рівноправності) й рівності всіх перед законом 
і судом. При цьому конституційний принцип рівності людини 
й громадянина визначається як гарантування кожному члену 
суспільства, незважаючи на будь-які його індивідуальні ознаки 
(за винятком обставин, передбачених Конституцією України й 
законодавством), однакових можливостей для реалізації кон-
ституційних прав і свобод, покладення на осіб, які знаходяться 
в однаковому правовому становищі, рівних обов’язків, а також 
забезпечення рівності всіх перед законом і судом [2, с. 18].

Рівність та недопустимість дискримінації особи є не тільки 
конституційними принципами національної правової системи 
України, а й фундаментальними цінностями світового співтова-
риства, на чому наголошено в міжнародних правових актах із пи-
тань захисту прав і свобод людини й громадянина, зокрема в Між-
народному пакті про громадянські й політичні права 1966 року  
(ст. ст. 14, 26), Конвенції про захист прав людини й основопо-
ложних свобод 1950 року (ст. 14), Протоколі № 12 до Конвенції 
про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року 
(ст. 1), ратифікованих Україною та в Загальній декларації прав 
людини 1948 року (ст. ст. 1, 2, 7).

Аналіз цих положень міжнародно-правових документів 
засвідчує, що всі вони більш-менш однаковою мірою закрі-
плюють рівність будь-якої людини незалежно від будь-яких її 
відмінностей, проголошують рівний для всіх захист закону, а 
також із нетерпимістю ставляться до різного роду дискриміна-
цій за будь-якими ознаками [3, с. 29].

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду 
України, викладеної в його рішенні від 12 квітня 2012 року 
№ 9-рп/2012, гарантована Конституцією України рівність усіх 
людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення 
їм рівних правових можливостей як матеріального, так і проце-
суального характеру для реалізації однакових за змістом та об-
сягом прав і свобод [4]. Засада рівності усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом забезпечує гарантії доступності 
правосуддя та реалізації права на судовий захист, закріплено-
го в ч. 1 ст. 55 Конституції України. Ця засада є похідною від 
загального принципу рівності громадян перед законом, ви-
значеного ч. 1 ст. 24 Основного Закону України, і стосується, 
зокрема, сфери судочинства. Рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом передбачає єдиний правовий ре-
жим, який забезпечує реалізацію їхніх процесуальних прав [5].

Аналогічного підходу до розуміння положення про рівність 
усіх перед законом і судом дотримується теорія кримінального 
процесу. Як зазначає Є. Г. Коваленко, рівність громадян перед 
законом означає, що під час розслідування та судового розгля-
ду кримінальних справ застосовуються одні й ті самі норми 
кримінального та кримінального процесуального законодав-
ства, ніхто не має при цьому жодних переваг і не обмежуєть-
ся в правах. Слідчий, прокурор, суддя зобов’язані забезпечити 
рівну можливість здійснення процесуальних прав будь-якому 
громадянину, рівну можливість використання громадянами їх 
процесуальних можливостей у захисті своїх прав і законних 
інтересів [6, с. 87].

Рівність учасників кримінального провадження перед 
законом означає наділення їх рівними правами та рівними 
обов’язками щодо участі в процесі та відстоюванні своєї по-
зиції. При цьому поняття «рівні права», «рівні обов’язки» не 
можна ототожнювати з поняттями «однакові права», «однакові 
обов’язки». Права чи обов’язки можуть бути різними залеж-
но від того, у якому процесуальному статусі перебуває особа 
(прокурор, слідчий, підозрюваний, потерпілий, тощо). Рівність 
прав (обов’язків) полягає в тому, що кожен з учасників кримі-

нального провадження наділений правами та несе обов’язки, 
що відповідають його процесуальному становищу. Рівність 
усіх учасників перед законом передбачає єдиний правовий ре-
жим кримінального провадження, який забезпечує реалізацію 
їх процесуальних прав.

Рівність учасників кримінального провадження перед су-
дом покладає на суд обов’язок не надавати будь-яких переваг, 
що не обумовлені законом, будь-якому з учасників криміналь-
ного провадження. Так само недопустимою є будь-яка дискри-
мінація. Тому становище конкретного учасника кримінального 
провадження не може бути покращено чи погіршено залежно 
від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та ін-
ших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками [7, с. 21].

Заборона нормою, закріпленою в ч. 1 ст. 10 КПК України, 
привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, означає, що 
ця норма визначає зміст закону та правозастосовної практики. 
Іншими словами, для того, щоб положення про рівність перед 
законом і судом могло застосовуватись у конкретних суспіль-
них відносинах, необхідними є конкретні галузеві норми, що 
конкретизують різні аспекти цієї правової вимоги, а також за-
снована на цих нормах правозастосовна діяльність. Криміналь-
ні процесуальні норми також повинні нейтралізувати нерів-
ність людей, обумовлену природними причинами. Наприклад, 
законодавство має передбачати для осіб, які через вік, стан 
здоров’я, незнання мови провадження тощо, не здатні повною 
мірою реалізовувати свої права та захищати законні інтереси, 
додаткові права, як гарантії вирівнювання їх знижених право-
вих можливостей.

Мета принципу рівності – не допустити несправедливої 
дискримінації, забезпечивши однакове ставлення до осіб, які 
перебувають в однаковій ситуації де-факто чи де-юре, коли 
йдеться про реалізацію певного дискреційного повноважен-
ня. Якщо різниця в ставленні ґрунтується на правомірних під-
ставах, які об’єктивно можуть її виправдовувати з точки зору 
мети, тоді це не становить порушення принципу рівності пе-
ред законом. Несправедлива дискримінація наявна лише тоді, 
якщо різниця в ставленні не має розумного виправдання з точ-
ки зору мети та передбачуваних наслідків відповідного заходу  
[8, с. 445–446].

Таким чином, визначаючи зміст закону та практики його 
застосування в кримінальному провадженні, положення про 
рівність перед законом і судом є вимогою до діяльності зако-
нодавця та суб’єкта, що здійснює кримінальне провадження. 
Учасник кримінального провадження, що його не здійснює, 
вочевидь не може бути суб’єктом реалізації цієї вимоги. У ви-
падку дискримінації він може оскаржити відповідні рішення, 
дії чи бездіяльність посадових осіб або заявити клопотання про 
вжиття відповідних заходів, якщо ж він перебуває в більш ви-
гідних для себе умовах, порівняно з іншими учасниками того ж 
правового становища, він не зобов’язаний обмежувати ці умо-
ви заради рівності.

Отже, для державного органу та посадової особи норма про 
рівність перед законом і судом є обов’язком, а для громадян – 
гарантією реалізації їхніх прав, захисту свобод і законних ін-
тересів.

Положення про рівність усіх перед законом і судом, будучи 
правовою вимогою до законодавця та суб’єктів правозастосу-
вання, зобов’язує останніх не допускати привілеїв та дискримі-
нації протягом усього кримінального провадження. Безпереч-
но, законодавча конструкція «рівність перед судом» не означає, 
що досудове розслідування не здійснюється на началах рівно-
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сті. Це положення поширює свою дію не тільки на відносини 
громадян із судом, а й із прокурором, слідчим та іншими по-
садовими особами. Нерівність учасників кримінального про-
вадження, допущена під час досудового розслідування, при-
зводить до зниження можливостей захисту їх прав, свобод і 
законних інтересів у судовому провадженні, а усунення такої 
нерівності буде вкрай ускладненим. Тому рівність перед за-
коном і органом, що здійснює кримінальне провадження, має 
забезпечуватись на усіх стадіях кримінального провадження.

Положення про рівність перед законом і судом діє протя-
гом усього кримінального провадження, стосується усіх його 
напрямів, зокрема кримінального процесуального доказування. 
Жоден доказ не має наперед встановленої сили, оцінка доказів 
здійснюється за внутрішнім переконанням слідчого, прокуро-
ра, слідчого судді, суду, що ґрунтується на всебічному, повному 
й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального 
провадження, на підставі закону. Під час оцінки доказів, вирі-
шення заявлених клопотань посадові особи не повинні надава-
ти будь-яких переваг, ігнорувати показання осіб чи надані ними 
матеріали. Під час проведення процесуальних дій слідчий, про-
курор, слідчий суддя, суд зобов’язані рівною мірою забезпечу-
вати повагу честі та гідності, охорону прав і свобод усіх осіб, 
які беруть у них участь.

Засада рівності перед законом і судом тісно пов’язана та 
взаємодіє з іншими засадами кримінального провадження. 
Одні з них є її основою (засади верховенства права, законно-
сті), для інших вона є необхідною гарантією (засади поваги до 
людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту 
недоторканність, презумпція невинуватості та забезпечення до-
веденості вини та ін.).

Засада рівності перед законом і судом має тісний змістовий 
зв’язок із засадою змагальності сторін (ст. 22 КПК України). Цей 
зв’язок визначається співвідношенням рівності всіх перед зако-
ном і судом та рівноправності сторін як однієї з вимог змагаль-
ності. Співвідношення рівноправності та рівності перед законом 
і судом по-різному оцінюється в юридичній літературі: одні ав-
тори включають рівність перед законом і судом до змісту рівно-
правності [1; 9, с. 19], інші виводять рівноправність (у тому числі 
сторін) із рівності всіх перед законом і судом [2, с. 11].

Вважаємо, що й рівноправність, і рівність перед законом і 
судом беруть свій початок від явища правової рівності. Вони 
вимагають рівної підпорядкованості всіх законові, передбача-
ють наділення суб’єктів права, що займають однакове процесу-
альне становище, рівною сукупністю прав і обов’язків, а також 
вимагають рівного поширення на всіх осіб загальних консти-
туційних прав, свобод і обов’язків. Водночас рівноправність є 
характеристикою закону, а рівність перед законом і судом ско-
ріше передбачає рівний підхід до кожного як зі сторони зако-
нодавця, так і зі сторони суб’єктів правозастосування. Зокре-
ма, наявність додаткових прав і гарантій їх реалізації в осіб, 
які не можуть самостійно захищати свої права та представляти 
законні інтереси вочевидь порушує рівноправність, однак не 
суперечить рівності перед законом і судом, оскільки вирівнює 
знижені правові можливості окремих учасників правовідно-
син. Рівність всіх перед законом і судом не означає рівності 
громадянина та державного органу чи посадової особи, що 
здійснює кримінальне провадження, водночас рівноправність 
сторін урівнює сторони в кримінальному провадженні, до яких 
належать і відповідні посадові особи, і громадяни.

Отже, рівноправність сторін як елемент змагальності та 
положення про рівність перед законом і судом, будучи наді-
леними деякими спільними характеристиками, загалом мають 
самостійний зміст і значення.

Викладене дозволяє сформулювати таке визначення по-
няття засади рівності перед законом і судом у кримінальному 
провадженні: рівність перед законом і судом – конституційна 
засада кримінального провадження, що діє в усіх його стадіях, 
спрямована на реалізацію положення про найвищу природну 
цінність кожної людини, визначає зміст закону й правозасто-
совної практики та вимагає від законодавця та суб’єктів, які 
здійснюють кримінальне провадження, надання учасникам 
правовідносин рівних правових можливостей щодо відстою-
вання своїх інтересів, можливості не допускати привілейовано-
го чи дискримінаційного положення його учасників.

Що стосується нормативного формулювання цієї засади в 
КПК України, вважаємо, що, з однієї сторони, у ньому має ві-
дображатись відповідне конституційне положення, а з іншої – 
має бути врахована особливість кримінальних процесуальних 
відносин.

Норма, що закріплена в ч. 1 ст. 10 КПК України, є занадто 
загальною й не вказує на особливості реалізації конституційної 
засади рівності перед законом і судом у кримінальному про-
вадженні.

З урахуванням вищевикладеного, пропонуємо ст. 10 КПК 
України викласти в такій редакції:

«Рівність перед законом і судом
1. Усі є рівними перед судом й іншими державними орга-

нами, що здійснюють кримінальне провадження, та законом, 
який ними застосовується.

2. Суддя, слідчий суддя, прокурор, слідчий не можуть нада-
вати перевагу, привілеї будь-яким особам (фізичним і юридич-
ним) чи піддавати дискримінації, обмеженням у процесуаль-
них правах будь-яких осіб (фізичних і юридичних) за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, мови, організаційно-правової форми, 
форми власності, підпорядкованості, місця розташування або 
іншими ознаками, не передбаченими цим Кодексом.

3. У випадках і в порядку, передбачених цим Кодексом, 
окремі категорії осіб під час здійснення кримінального про-
вадження наділяються додатковими правами та гарантіями їх 
реалізації».

Висновки. Таким чином, конституційна засада рівності 
перед законом і судом у кримінальному провадженні гарантує 
кожному, незважаючи на будь-які його індивідуальні ознаки  
(за винятком обставин, передбачених кримінальним процесуаль-
ним законодавством), однакові можливості для реалізації прав, 
свобод і законних інтересів, покладення на осіб, які знаходяться 
в однаковому правовому становищі, рівних обов’язків, а також 
недопустимість дискримінації в діяльності державних органів і 
посадових осіб, які здійснюють кримінальне провадження.

Будучи формально проголошеною та нормативно закріпле-
ною, конституційна засада рівності перед законом і судом вима-
гає свого забезпечення, тобто вжиття заходів, здатних зробити 
можливість її втілення в правозастосовну практику реальною. 
Правовий механізм реалізації конституційної засади рівності 
перед законом і судом у кримінальному провадженні склада-
ється із сукупності нормативних та організаційних елементів. 
Основними напрямами забезпечення цієї засади в загальному 
виді є такі: наявність системи кримінальних процесуальних 
норм, які забезпечують реалізацію рівності перед законом і 
судом на всіх етапах кримінального провадження; чітке вті-
лення ідеї рівності в правозастосовну діяльність органів суду, 
прокуратури, досудового розслідування та їх посадових осіб; 
підвищення рівня правової культури населення, подолання 
правового нігілізму.
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ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД 
ДО ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Анотація. Стаття присвячена визначенню основних 
напрямів реалізації гуманістичних цінностей у кримі-
нальному провадженні під час подальшого вдосконалення 
кримінального процесуального законодавства й практики 
його застосування.

Ключові слова: правовий гуманізм, кримінальне про-
вадження, мета й завдання кримінального провадження, 
удосконалення правового статусу учасників кримінально-
го провадження, формування гуманістичного світогляду.

Постановка проблеми. Ідея гуманізму протягом останніх 
десятиліть набуває особливого поширення у світі загалом, і в 
Україні зокрема. Принцип гуманізму у формуванні механізму 
діяльності держави й державного управління ґрунтується на 
конституційно визначеній ознаці України як соціальної держа-
ви. Її політика спрямована на задоволення духовних і матері-
альних потреб особистості, забезпечення добробуту людини й 
суспільства, реальне перетворення людини в найвищу суспіль-
ну цінність. Тому гуманізація є ключовим регулюючим компо-
нентом усіх трансформаційних процесів українського суспіль-
ства [1, с. 1–2]. Таким чином, процесу гуманізації мають бути 
піддані всі сторони суспільного життя, у тому числі у сфері 
здійснення державно-правової діяльності.

Концепцією реформування кримінальної юстиції Украї-
ни, що затверджена Указом Президента України від 8 квітня  
2008 року № 311 (далі – Концепція), встановлено, що докорін-
ні зміни в соціально-політичних та інших умовах життя су-
спільства й держави на нинішньому етапі розвитку України та 
прийняття Конституції України створили передумови для ре-
формування системи кримінальної юстиції в напрямі дальшої 
демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і свобод 
людини відповідно до вимог міжнародних правових актів і зо-
бов’язань нашої держави перед європейським та світовим спів-
товариством. Цією Концепцією гуманізація визнана напрямом 
і принципом реформування системи кримінальної юстиції [2].

Нові гуманістичні підходи у сфері кримінальної відпові-
дальності та кримінального судочинства, проголошені Концеп-
цією, ставили за мету кардинальну зміну умов забезпечення 
прав людини, формування переконаності особи й суспільства 
в дієвості принципу верховенства права, підвищення рівня до-
віри громадян України до інститутів влади загалом і до органів 
та установ системи кримінальної юстиції зокрема.

Разом із тим, визначаючи зміст і конкретні напрями ре-
формування кримінальної юстиції України, Концепція прямо 
проголосила гуманізацію лише кримінального та кримінально- 
виконавчого законодавства. Чи означає це, що сфера кримі-
нального судочинства залишилась поза межами цього процесу 
або гуманізація в цій сфері просто неможлива? Безперечно, ні. 
Як вказано у самій Концепції, кримінальне судочинство має за-
безпечувати неухильне дотримання прав особи під час діяльно-
сті органів досудового розслідування та судів відповідно до ви-
мог Конституції України та міжнародних договорів щодо прав 

людини, зокрема Конвенції про захист прав людини й осново-
положних свобод з урахуванням її тлумачення Європейським 
судом із прав людини. Саме такий підхід у реформуванні та 
здійсненні кримінального провадження забезпечуватиме дійс-
ний гуманізм у цій сфері.

Проблема реалізації гуманістичних цінностей у криміналь-
ному провадженні стала особливо актуальною після прийняття 
та набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом 
України (далі – КПК України), що задекларував перехід вітчиз-
няного кримінального процесу від обвинувального типу до 
охоронного, визначивши захист особи, суспільства та держа-
ви від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінального провадження ос-
новними його завданнями.

Водночас, як відомо, декларування моральних цінностей 
у законодавстві ще не є показником дійсної гуманізації, демо-
кратизації. Важливе значення в цьому має механізм втілення 
декларацій у життя, тобто наявність системи норм, які забезпе-
чуватимуть послідовну та ефективну реалізацію загальнолюд-
ських цінностей у правозастосовній діяльності.

Гуманізація кримінального процесу насамперед охоплює 
гуманізацію кримінального процесуального законодавства, 
що у свою чергу має здійснюватись за певними напрямами та 
забезпечувати необхідний рівень демократизації відповідних 
правовідносин, рівень поваги, охорони та захисту прав, свобод 
і законних інтересів осіб, з однієї сторони, та ступінь їх обме-
ження задля вирішення завдань кримінального провадження – 
з іншої.

У зв’язку із цим актуальними та необхідними в теоретичній 
та практичній площині є дослідження гуманістичного підходу 
щодо здійснення кримінального провадження, що полягає не 
тільки у визначенні цілей та напрямів законотворчої й правоза-
стосовної діяльності, а й у створенні механізмів реалізації гу-
маністичних цінностей стосовно кожного учасника в кожному 
кримінальному провадженні.

Стан дослідження. Сам термін «гуманізм» (або «гумані-
зація») з’явився в процесуальній літературі нещодавно, хоча 
питання взаємовідносин держави та особи, гарантій прав 
особи в цих відносинах, філософські проблеми права та його 
моральні засади досліджувались юристами ще в 19 ст. Ці пи-
тання розглядались у роботах А. Ф. Коні, П. І. Люблінського,  
І. В. Михайловського, Д. Г. Тальберга, І. Я. Фойницького. У 
радянський період, особливо на його початку (20–50-ті роки  
20 ст.), питання гуманізму практично не розглядались, однак 
у період з 50–60-х років 20 ст. і до сьогодні різним аспектам 
моральних засад кримінальної процесуальної діяльності, до-
триманню прав людини під час її здійснення присвячено чи-
мало праць, зокрема, М. І. Гошовського, Ю. М. Грошевого,  
Ю. О. Гурджі, О. В. Капліної, Є. Г. Коваленка, О. П. Кучинської, 
В. Т. Маляренка, М. М. Михеєнка, В. В. Назарова, В. Т. Нора, 
В. О. Попелюшка, С. В. Слінька, С. М. Строговича, В. М. Тер-
тишника, Л. Д. Удалової, О. Г. Шило, М. Є. Шумила та ін. На 
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рівні монографічних досліджень вивчались проблеми мораль-
ності кримінальних процесуальних відносин, кримінального 
провадження на різних його етапах, моральності застосування 
криміналістичних засобів під час його здійснення, впливу євро-
пейського правового гуманізму на реформування кримінально- 
процесуального права України (О. В. Мельник, С. Г. Пепеляєв, 
І. В. Строков, А. О. Шульга та ін.).

Незважаючи на наявність значної кількості досліджень ок-
ремих, переважно практичного характеру, аспектів гуманізму в 
кримінальному процесі, більшість питань потребують нового 
теоретичного осмислення та практичного вирішення відповід-
но до положень чинного КПК України.

Метою статті є визначення основних напрямів реалізації 
гуманістичних цінностей у кримінальному провадженні під час 
подальшого вдосконалення кримінального процесуального за-
конодавства й практики його застосування.

Виклад основного матеріалу. Гуманізм (від лат. humanus –  
людський, людяний) визначається як система переконань, що 
історично змінюється, визнає цінність людини як особи, її пра-
во на свободу, щастя, розвиток і прояв своїх здібностей, вважає 
благо людини критерієм оцінки соціальних інститутів, а прин-
ципи рівності, справедливості, людяності – бажаною нормою 
стосунків між людьми [3].

Вважається, що правовий гуманізм як феномен, соціально- 
філософська категорія й принцип юриспруденції є продуктом 
раціонального осмислення людьми своєї історії, що найбільш 
яскраво проявився в західноєвропейській культурі, у її філо-
софських, політичних, економічних, релігійних, художньо- 
творчих доктринах.

Правовий гуманізм як принцип юриспруденції постає із со-
ціально-культурної цінності права, виражається через загаль-
нолюдські ідеали – Істини, Добра й Краси – і конкретизується в 
категоріях справедливості, свободи, відповідальності, рівності 
порядності, законності, демократизму, лібералізму, плюраліз-
му тощо. Він пов’язаний із системою державного примусу та 
спрямований на встановлення справедливого співвідношення 
волевиявлення особи та її відповідальності за свої вчинки пе-
ред суспільством, а також гармонії державного й громадського 
інтересів [4, с. 15].

Зміст кримінального провадження визначається його ме-
тою та завданнями. Відповідно, кримінальне провадження буде 
наповнене гуманним змістом за умови гуманності його мети та 
завдань. Чинний КПК України без означення мети криміналь-
ного провадження закріплює його завдання (ст. 2).

Безперечним є те, що завдання кримінального провадження 
є продовженням, конкретизацією мети кримінального процесу. 
Із цих позицій загальним завданням кримінального проваджен-
ня слід визнати забезпечення реалізації кримінально-правових 
норм, кримінальної відповідальності, що може бути представ-
лено як форма захисту особи, суспільства та держави від кри-
мінальних правопорушень. Це завдання кримінального про-
вадження було, є й буде незмінним протягом усього періоду 
співіснування кримінального права та кримінального процесу. 
Заперечувати його – значить заперечувати взаємозв’язок і вза-
ємообумовленість цих галузей права. З іншої сторони, завдан-
ня, що є специфічними саме для кримінального провадження, 
відображають тип, форму кримінального процесу, обумовлю-
ються нею. Саме вони видозмінюються зі зміною концепту-
альних основ кримінального провадження. З урахуванням цих 
позицій реалізація кримінально-правових норм, кримінальної 
відповідальності в змагальному кримінальному провадженні 
має відбуватись у межах швидкого, повного та неупереджено-
го розслідування й судового розгляду [5, с. 128–129]. Повне й 

неупереджене досудове розслідування й судовий розгляд дає 
можливість забезпечити вирішення основного завдання двоє-
диним шляхом: 1) притягнення до кримінальної відповідально-
сті особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; 2) недо-
пущення обвинувачення або засудження жодного невинуватого 
[6, с. 19].

Поряд із цим варто зазначити, що формулювання «з тим, 
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини» засвідчує 
збереження в кримінальному процесі певного обвинувального 
ухилу, прагнення держави реалізувати свою каральну функцію 
в кожному випадку вчинення кримінального правопорушення, 
подекуди незважаючи на інтереси та прагнення потерпілого. 
Це засвідчує певного роду формальний підхід до впроваджен-
ня гуманістичних цінностей, верховенства права, справедливо-
сті покарання, правосуддя та судочинства загалом на найбільш 
загальному, концептуальному рівні. Прагнення до захисту ін-
тересів потерпілого, суспільства вимагає більш широкого ви-
користання в кримінальному провадженні відновних і примир-
них процедур.

Особливістю суспільних відносин, які врегульовані нор-
мами кримінального процесуального права, є те, що однією зі 
сторін цих правовідносин завжди є держава в особі її органів і 
посадових осіб, наділених владними повноваженнями. Другою 
стороною кримінальних процесуальних відносин є інші учас-
ники кримінального провадження – фізичні та юридичні особи, 
наділені відповідними правами та обов’язками.

При цьому слід зазначити: якщо правовий статус учасників 
кримінального провадження – державних органів і посадових 
осіб – визначається їх повноваженнями, наданими криміналь-
ним процесуальним законом, щодо здійснення кримінального 
провадження, то правовий статус тих учасників кримінального 
провадження, які залучаються у сферу кримінальних процесу-
альних відносин, має подвійну правову природу. З одного боку, 
ці учасники кримінального провадження наділяються систе-
мою процесуальних прав і обов’язків залежно від правового 
становища, яке вони займають у кримінальному провадженні, 
а з іншого – ці особи володіють конституційним статусом лю-
дини та громадянина.

У межах кримінальних процесуальних відносин державні 
органи та посадові особи, реалізуючи публічні начала кримі-
нального провадження, фактично виконують дві групи повно-
важень (прав і обов’язків): перша група спрямована на захист 
і охорону інтересів суспільства та держави, а друга – закон-
них інтересів кожного конкретного учасника кримінального 
провадження [7, с. 65–68]. Покладаючи на відповідні держав-
ні органи та посадових осіб виконання завдань кримінально-
го провадження (ст. 2 КПК України), зокрема щодо охорони 
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження, законодавець фактично врахував взаємозв’язок 
конституційного та процесуального статусу кожної особи, що 
залучається до кримінального провадження.

Під конституційним статусом особи розуміють загальні, ба-
зові засади, за допомогою яких у Конституції України визнача-
ються основні права, свободи й обов’язки людини та громадя-
нина; гарантії їх здійснення, тобто можливість мати, володіти, 
користуватися й розпоряджатися економічними, політичними, 
культурними та соціальними цінностями й благами, а також 
користуватися свободою дій і поведінки в межах Конституції 
України та інших законів України [8, с. 114].

Кожен учасник кримінального провадження володіє права-
ми людини, і ці права зберігаються за ним на всіх стадіях кри-
мінального провадження незалежно від його процесуального 
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статусу. Конституційні права й свободи людини та громадяни-
на не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Кон-
ституцією України (ч. 1 ст. 64 Конституції України).

Під правовим статусом особи в кримінальному судочинстві 
розуміють закріплене в нормах кримінального процесуального 
права типове положення особи в кримінальному проваджен-
ні, у якому знаходять своє відображення усі елементи загаль-
ноправового статусу особи (права, свободи, законні інтереси; 
обов’язки, відповідальність) з урахуванням вимог криміналь-
ної процесуальної форми та особливостей кримінальних про-
цесуальних відносин. До структури правового статусу особи 
в кримінальному судочинстві зазвичай включають: 1) права,  
2) свободи, 3) законні інтереси; 4) обов’язки, 5) відповідаль-
ність [9, с. 15].

Говорячи про гуманізм, демократизм кримінального про-
цесу, одні автори акцентують на правовому положенні обви-
нуваченого (підозрюваного, підсудного), інші – потерпілого. 
Водночас очевидним є те, що гуманізація кримінального прова-
дження повинна передбачати вдосконалення правового статусу 
кожного учасника кримінального провадження, що залучений 
у сферу кримінальних процесуальних відносин.

Багато учених вважають, що режимом, який є найбільш 
сприятливим для реалізації гарантій гуманного ставлення до 
всіх учасників кримінального провадження, створення ре-
альних механізмів охорони та захисту їхніх прав, свобод і за-
конних інтересів, а також інтересів суспільства та держави, є 
змагальність. Саме процедура рівноправного процесуального 
змагання здатна підвищити в учасників кримінального прова-
дження рівень власної правосвідомості та правової культури, 
вміння з увагою та повагою ставитись до позицій, думок і ар-
гументів представників протилежної сторони. Тому розвиток 
змагальних засад кримінального провадження на всіх його ста-
діях є одним з основних напрямів гуманізації кримінального 
процесуального законодавства та практики його застосування.

Безперечно, правовий статус державних органів і посадо-
вих осіб, які здійснюють кримінальне провадження, відрізня-
ється від правового статусу фізичних і юридичних осіб, які 
залучаються до нього.

Відповідність правового статусу останнім ідеям гуманізму 
може бути встановлена на підставі аналізу системи їх проце-
суальних прав, які із цією метою умовно можуть бути розділе-
ні на три групи: 1) права, що забезпечують необхідний рівень 
інформованості в кримінальному провадженні (наприклад, 
право знати свої процесуальні права, обов’язки); 2) права, що 
забезпечують необхідну активність у процесі для відстоювання 
власного чи представленого інтересу, виконання покладеного 
обов’язку (наприклад, подавати докази, заявляти клопотання); 
3) права, спрямовані на захист честі, гідності та інших прав 
і свобод загально правового статусу людини й громадянина  
(наприклад, подавати скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
посадових осіб).

Спрямованість кримінального провадження, необхідність 
вирішення постановлених перед ним завдань обумовлює осо-
бливість кримінальних процесуальних відносин, що полягає 
у взаємозв’язку та взаємозабезпеченні прав і обов’язків їх 
учасників. Так, реалізація права одного учасника криміналь-
ного провадження обумовлена виконанням своїх обов’язків 
іншим учасником. КПК України не передбачає формули єди-
них обов’язків для всіх учасників кримінального проваджен-
ня. Водночас деякі процесуальні обов’язки поширюються на 
окремі групи учасників кримінального провадження. Йдеться, 
зокрема, про обов’язки прибувати за викликом; підкорятися за-
конним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слід-

чого судді, суду; не розголошувати відомості досудового роз-
слідування; додержуватись порядку в судовому засіданні та ін.

Слід зазначити, що чинний КПК України, на відміну від КПК 
України 1960 року, більш чітко врегулював обов’язки окремих 
учасників кримінального провадження (потерпілого, підозрю-
ваного, обвинуваченого), чим удосконалив їх правовий статус, 
оскільки знання своїх обов’язків, а також наслідків їх невико-
нання (неналежного виконання) розширює межі правомірної 
поведінки учасника процесу. Водночас таке вдосконалення сто-
сується не всіх учасників кримінального провадження (про що 
зазначають й інші дослідники). Крім того, законодавець не є по-
слідовним і в забезпеченні стійкого зв’язку «обов’язок – наслід-
ки невиконання (неналежного виконання)». В окремих випадках 
законодавцем закріплено процесуальний обов’язок, однак чітко 
не визначені наслідки його невиконання (неналежного виконан-
ня). Так, п. 2 ч. 1 ст. 57 КПК України на потерпілого покладено 
обов’язок не перешкоджати встановленню обставин криміналь-
ного правопорушення. Цей обов’язок сформульований у доволі 
загальний спосіб, що вочевидь і не дозволило законодавцю нада-
лі сформулювати чіткі наслідки його невиконання (неналежного 
виконання). В інших випадках процесуальні обов’язки учасни-
ків кримінального провадження взагалі не сформульовані. Так, 
ч. 4 ст. 58 КПК України наділяє представника потерпілого проце-
суальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, 
крім тих, реалізація яких не може бути доручена представнику, 
однак про обов’язки представника потерпілого ні в цій статті, ні 
в будь-якій іншій не йдеться.

Такий підхід законодавця не можна визнати правильним, 
адже обов’язки учасників кримінального провадження є гаран-
тією реалізації прав (повноважень) інших учасників, а тому ма-
ють бути чітко закріплені в законі як необхідна та обов’язкова 
складова правового статусу будь-якого учасника кримінально-
го провадження.

Концептуальним положенням і важливим напрямом гума-
нізації кримінального провадження є необхідність формування 
гуманістичних світоглядних підходів в осіб, які здійснюють 
кримінальне провадження. Вони передбачають визнання та 
ствердження самоцінності людської особистості, її природних 
прав на життя, здоров’я, розвиток, повагу честі та гідності.

Висновки. Відповідність один одному та гуманність мети, 
завдань кримінального провадження та засобів їх досягнення 
є тією проблемою кримінального провадження, що має бути 
вирішена законодавцем під час подальшого реформування 
кримінального процесуального законодавства. Основними на-
прямами реалізації гуманістичних цінностей у кримінальному 
провадженні можуть бути визнані такі: гуманізація мети та 
завдань кримінального провадження, приведення їх у відпо-
відність до ідей правового гуманізму, визначених насамперед 
у міжнародних актах із прав людини; розвиток змагальних 
засад кримінального провадження; розширення використання 
відновних і примирних процедур; вдосконалення правового 
статусу кожного учасника кримінального провадження; запро-
вадження механізму формування гуманістичного світогляду в 
осіб, які здійснюють кримінальне провадження.

Вирішення проблеми гуманізації кримінального прова-
дження передбачає чітке та послідовне впровадження засади 
верховенства права в зміст кримінальної процесуальної діяль-
ності, індивідуальний підхід до кожної особи, що залучається 
до сфери кримінальних процесуальних відносин. У свою чергу 
втілення в життя та реалізація верховенства права в кожному 
кримінальному провадженні можливі тільки за умови неза-
лежності, неупередженості та високої фахової підготовленості 
відповідних суб’єктів правозастосування. Адже саме посадова 
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особа, наділена відповідними повноваженнями встановлює 
право в конкретній життєвій ситуації та, приймаючи процесу-
альне рішення, стає уособленням соціальної справедливості не 
певному етапі кримінального провадження [10, с. 387].
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ных направлений реализации гуманистических ценностей 
в уголовном производстве в процессе дальнейшего усо-
вершенствования уголовного процессуального законода-
тельства и практики его применения.
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шенствование правового статуса участников уголовного 
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Rozhnova V. Humanistic approach to implementation 
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Summary. The article is devoted to definition of the main 
directions of realization of humanistic values in criminal 
proceedings in the course of further improvement of the 
criminal procedural legislation and practice of its application.
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Национальной академии внутренних дел

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Аннотация. В статье осуществлен анализ междуна-
родно-правового регулирования противодействия легали-
зации преступных доходов.

Ключевые слова: противодействие, легализация (от-
мывание) доходов, полученных преступным путем, меж-
дународно-правовое регулирование, зарубежный опыт.

Постановка проблемы. В современном мире легализа-
ция преступных доходов представляет опасность для всего 
международного сообщества. По оценкам экспертов Между-
народного валютного фонда, преступные организации еже-
годно легализуют до 1,5 триллионов долл., что составляет 
около 5% валового мирового продукта. Международное со-
общество рассматривает противодействие легализации пре-
ступных доходов как одно из эффективных средств борьбы 
с транснациональной организованной преступностью и кор-
рупцией, относит легализацию преступных доходов к меж-
дународным преступлениям [1, с. 543].

В научных работах легализация преступных доходов оп-
ределяется как связующее звено между криминальным сек-
тором теневой экономики и открытой экономикой; это канал, 
посредством которого доходы, полученные от криминальной 
практики, переводятся в легальную сферу экономических 
отношений, поддерживая тем самым и легальный, и крими-
нальный бизнес [2, с. 14–15]. При этом подчеркивается ха-
рактер легализации преступных доходов как процесса, при 
котором «грязные» деньги, обычно наличные, полученные 
в ходе преступной деятельности, пропускаются через бан-
ковскую систему таким образом, что превращаются в «чи-
стые» деньги, то есть им придается видимость законных 
доходов, в связи с чем не представляется возможным уста-
новить лицо, являющееся инициатором сделки, или преступ-
ное происхождение этих средств [3, с. 100].

Состояние исследования. Проблемы легализации до-
ходов, полученных преступным путем, исследуют многие 
ученые, однако лишь немногие уделяют достаточно внима-
ния именно составу этого преступления. Одними из таких 
авторов являются М.И. Бажанов, Ю.В. Баулин, В.И. Бори-
сов, С.Б. Гавриш, В.С. Зеленецкий А.Е. Корыстин, С.И. Ни-
колаюк, В.Я. Ций, С.С. Чернявский и другие.

Целью статьи является осуществление сравнитель-
но-правового анализа международного законодательства 
США и стран Европы по противодействию легализации до-
ходов, полученных преступным путем.

Изложение основного материала исследования. Меж-
дународным сообществом осознается необходимость про-
тиводействия легализации преступных доходов как одному 
из основных факторов, способствующих торговле нарко-
тиками, организованной преступности, коррупции. С этой 
целью разработан ряд международно-правовых актов, уста-
навливающих обязательства стран-участников по кримина-
лизации «отмывания», по созданию национальных систем 
выявления, расследования, предупреждения легализации 

преступных доходов, по организации международного сот-
рудничества в этой сфере.

Основные международные стандарты противодей-
ствия легализации преступных доходов содержатся в 40 и 
9 Рекомендациях межправительственной Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).  
Созданная в 1989 г. по инициативе стран «Большой семер-
ки», ФАТФ подготовила первую редакцию 40 рекомендаций 
в 1990 г., опубликовав их в качестве международной про-
граммы борьбы с использованием финансовой системы ли-
цами, отмывающими «грязные» деньги. ФАТФ дважды пере-
сматривала 40 рекомендаций (в 1996 г. и в 2003 г.) [4, с. 12].

40 Рекомендаций ФАТФ включают в себя положения, 
касающиеся криминализации легализации преступных до-
ходов, предварительных мер и конфискации легализованной 
собственности (рекомендации 1–3).

Имплементируя положения конвенций, направленных на 
противодействие легализации преступных доходов, и выпо-
лняя рекомендации ФАТФ, страны по-разному подошли к 
вопросу криминализации «отмывания». В ряде стран ле-
гализация преступных доходов определяется широко – как 
деятельность по сокрытию незаконного происхождения иму-
щества (ст. 305-бис Уголовного кодекса (далее – УК) Швей-
царии); в других странах описываются конкретные способы 
совершения преступлений (УК КНР). Как уголовно наказу-
емые рассматриваются не только умышленные действия, но 
и преступная халатность при выполнении требований за-
кона о фиксации и сообщении сведении о подозрительных 
сделках. С целью избежать двойного наказания некоторые 
страны отказались от криминализации «самоотмывания» 
(ст. 261 УК ФРГ).

В качестве предикатных преступлений в ряде стран пре-
дусмотрены отдельные виды уголовно-наказуемых деяний 
(например, незаконный оборот наркотиков в Азербайджане);  
в других государствах количество основных преступлений 
предельно велико (например, в США список таких престу-
плений за несколько десятилетий вырос до 164 пунктов); в 
Киргизской Республике предусмотрена уголовная ответ-
ственность за отмывание денег, полученных в результате со-
вершения не только преступления, но и административного 
правонарушения [5, с. 49]. Предмет преступления по-разному 
описывается в уголовном законодательстве стран: как деньги 
или более широко – как имущество либо собственность.

В ряде стран в качестве субъектов легализации преступ-
ных доходов наряду с физическими лицами стали рассма-
триваться и юридические лица, причем применяемые к ним 
меры финансовой ответственности могут быть более строги-
ми по сравнению с ответственностью физических лиц. Так, 
в Канаде максимальный штраф за «отмывание» для физиче-
ских лиц составляет 2 млн долл., юридические лица могут 
быть оштрафованы на большую сумму.

Как показывает международная практика, к уголовной 
ответственности за «отмывание» привлекаются в основном 
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профессиональные посредники, в результате количество 
лиц, осужденных по этой категории преступлений, незначи-
тельно. Так, в Канаде с 2001 г. по 2007 г. за легализацию 
преступных доходов осужден 721 человек, в ФРГ с 1992 г. по 
1997 г. – 75 человек. Объясняется это трудностями доказыва-
ния наличия у лица умысла именно на «отмывание».

Для преодоления подобной негативной практики многие 
страны в соответствии с конвенциями ООН наряду с лега-
лизацией преступных доходов криминализировали неза-
конное владение средствами, нажитыми преступным путем 
(Канада), а также скупку краденого (Ирландия). Эти нормы 
уголовного закона позволяют более эффективно бороться 
с бытовым оборотом преступных доходов. Так, в Канаде с 
2001 г. по 2007 г. к уголовной ответственности за владение 
преступными доходами привлечено 65 тыс. человек, конфи-
сковано 230 млн долл.

Законодательство разных стран предусматривает арест и 
конфискацию доходов и собственности лиц и организаций, 
участвующих в легализации преступных доходов. Более 
того, обвинение в «отмывании», как правило, облегчает и 
ускоряет процесс ареста имущества, приостановления сде-
лок, конфискации преступных доходов и имущества. Имен-
но законы о борьбе с отмыванием денег в США ввели конфи-
скацию не только в уголовном, но и в гражданском процессе.

Положения об ускорении и упрощении процедур ареста 
имущества и конфискации преступных доходов специально 
включены в законодательство многих стран по борьбе с от-
мыванием денег. Это связано с тем, что своевременные арест 
и конфискация позволяют остановить преступную деятель-
ность по отмыванию преступных доходов, повышают шансы 
потерпевших на возвращение их имущества и денег. При-
чем законодательство ряда стран предусматривает возмож-
ность замещения имущества в случае, если первоначальные 
денежные средства или имущество в процессе преступной 
деятельности изменили свою форму.

Однако некоторые страны вводят ограничения на арест 
и конфискацию имущества. Так, в Республике Молдова не 
допускается наложение ареста на имущество юридического 
лица, за исключением случаев, когда подобное имущество 
может быть выделено. Большинство юрисдикций в соответ-
ствии с международными стандартами предусматривают 
арест и конфискацию только тех денежных средств и имуще-
ства, которые получены преступным путем, а также доходов 
от их использования. Подобная позиция связана с необходи-
мостью обеспечения прав добросовестных собственников.

Следует отметить, что в ряде стран успешная реали-
зация норм закона об аресте преступных доходов создала 
проблемы, связанные с хранением арестованных и конфи-
скованных активов. Правоохранительные органы не могут 
позволить себе тратить значительные средства на хранение 
имущества на складах, управление конфискованным бизне-
сом в течение нескольких лет, пока идет расследование и 
суд. При аресте скота возникают проблемы с обеспечением 
его жизнедеятельности. Не стоит забывать также о риске по-
тери или хищения вещественных доказательств [5, с. 13].

Для разрешения указанных проблем странами принима-
ются нормативные акты, регламентирующие обращение с 
арестованными, замороженными и конфискованными пре-
ступными доходами. Так, в Канаде принят закон об управ-
лении арестованными активами, в соответствии с которым 
в Министерстве общественных работ и государственных 
услуг создан отдел, осуществляющий эту функцию. Мини-
стерство нанимает специального менеджера для управления 

арестованным имуществом. После решения суда о конфис-
кации этого имущества управляющий должен его продать, 
а полученные деньги внести на счет казначейства Канады. 
Если полиция провинции участвовала в расследовании, то 
часть суммы перечисляется правительству этой провинции. 
Иначе все денежные средства поступают в бюджет Канады 
или передаются по международному соглашению другому 
государству [5, с. 13–14].

В Рекомендациях 4–12 ФАТФ рассматриваются меры, 
принимаемые финансовыми организациями в целях проти-
водействия «отмыванию». Финансовые учреждения должны 
идентифицировать клиентов, не открывать анонимные счета, 
осторожно подходить к установлению корреспондентских от-
ношений, хранить документы по операциям не менее 5 лет.

Одним из основных международных стандартов, закре-
пленных в рекомендациях ФАТФ, является принцип «знай 
своего клиента», что означает жесткие правила идентифика-
ции клиентов. Обычно требование идентификации распро-
страняется не только на физических и юридических лиц, 
осуществляющих крупные или подозрительные операции, 
но и на определенный круг операций, определяемых по сум-
ме и характеру. Законы многих стран в связи с требованием 
обязательной идентификации запрещают открывать анони-
мные счета или счета на предъявителя. В отдельных случаях 
законодательство специально оговаривает, в каких случаях 
не требуется проведение идентификации. В частности, за-
конодательство Швейцарии предусматривает такую возмож-
ность для пенсионных фондов, имеющих государственное 
страхование.

Особую проблему составляет идентификация лиц, по 
поручению которых действует какое-либо лицо или фирма 
либо являющихся бенефициаром по сделкам или операциям. 
В Рекомендациях ФАТФ настаивает, чтобы в этих случаях 
осуществлялась идентификация всех лиц, стоящих за спиной 
клиентов. В тех случаях, когда факт наличия поручения или 
бенефициара является установленным, от лиц, совершающих 
операции, требуется предоставить сведения об их клиентах 
или бенефициарах. В тех случаях, когда этот вопрос находит-
ся под сомнением, от финансового учреждения или иной фир-
мы, подпадающей под требование законодательства о сборе и 
передаче информации в рамках борьбы с отмыванием денег, 
требуется предпринять все усилия для проведения расследо-
вания об истинном клиенте или бенефициаре.

Рекомендации 13–16 ФАТФ содержат требования сооб-
щения о подозрительных операциях, о разработке программ 
противодействия отмыванию денег и финансированию тер-
роризма. Рекомендации 17–20 ФАТФ предусматривают меры 
по противодействию созданию банков-оболочек, по контро-
лю над оборотом наличности.

Система сбора и предоставления регулирующим орга-
нам информации о подозрительных сделках складывалась на 
протяжении последних десятилетий. Это центральное звено, 
обеспечивающее эффективность различных способов борь-
бы с легализацией преступных доходов.

Первоначально такая система во многих странах была 
крайне слабой, а требование о сборе и предоставлении ин-
формации было не обязательным. Организации предостав-
ляли информацию не систематически и на добровольной ос-
нове. В настоящее время такая система стала обязательной 
относительно вопросов, касающихся финансовых учрежде-
ний и курирующих их органов, а во многих странах – и для 
других организаций. В США эта система получила название 
системы обязательной отчетности.
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Изначально требования о сборе и передаче информации 
компетентным органам адресовались в основном к сугу-
бо финансовым предприятиям, контролируемым государ-
ственными надзорными органами. В дальнейшем подобные 
требования стали предъявляться к более широкому кругу 
учреждений и лиц. Это было обусловлено тем, что с финан-
сами нередко работают организации и лица, не подпадаю-
щие в полной мере под принципы сложившихся систем госу-
дарственного надзора (например, терминалы или обменные 
пункты). Кроме того, в процесс легализации преступных 
доходов нередко втягиваются не только лица и организации, 
работающие с финансами, но и обеспечивающие некоторые 
аспекты корпоративной деятельности (учреждение и реги-
страция компаний, оказание юридических или аудиторских 
услуг) [5, с. 14].

Жесткие правила соблюдения банковской тайны явля-
ются одним из основных препятствий для эффективного 
функционирования системы сбора и передачи информации 
о подозрительных сделках. В соответствии с Рекомендаци-
ями ФАТФ законодательство различных стран по борьбе с 
отмыванием денег снимает с организаций, осуществляющих 
идентификацию и предоставляющих компетентным органам 
сведения о подозрительных сделках, требование профес-
сиональной секретности (даже если подозрения оказались 
ложными). Одновременно законодательство обязывает ор-
ганизации, предоставляющие информацию, строго хранить 
тайну относительно направления информации в компетент-
ные органы. В то же время за разглашение подобных све-
дений сотрудниками органов надзора обычно предусматри-
вается суровое наказание, поскольку преступники могут 
воспользоваться такой информацией в своих целях. Однако 
в некоторых странах режим банковской тайны остается до-
статочно жестким. Так, в Республике Македония банковская 
информация в отношении физического лица выдается  
не финансовой разведке, следователю или прокурору,  
а только суду.

Рекомендации 21, 22 ФАТФ содержат требования об осо-
бом внимании к финансовым учреждениям стран, которые 
не выполняют рекомендации ФАТФ. До настоящего време-
ни существуют страны, которые не принимают достаточные 
законодательные и организационные меры по противодей-
ствию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма. К таким странам, например, относились Узбе-
кистан и Туркменистан.

Рекомендации 23–25 ФАТФ описывают меры по госу-
дарственному регулированию и надзору за деятельностью 
финансовых учреждений. Рекомендации 26–34 ФАТФ посвя-
щены институциональным мерам по борьбе с легализацией 
преступных доходов и финансированием терроризма: соз-
дание органа финансовой разведки, наделение его соответ-
ствующими полномочиями. Важнейшее значение имеет 
четкое законодательное определение организаций, выпол-
няющих роль финансовых разведок, их функций и полномо-
чий. Законы стран в соответствии с Рекомендациями ФАТФ 
устанавливают цели, в которых может использоваться пере-
даваемая компетентным органам информация, например, ее 
использование для расследования «отмывания», передача 
компетентным органам иностранных государств.

Рекомендации 25–40 ФАТФ рассматривают формы 
международного сотрудничества в целях противодействия 
легализации преступных доходов и финансированию тер-
роризма. 9 специальных рекомендаций предусматривают 
меры по борьбе с финансированием терроризма. В соответ-

ствии с Рекомендациями ФАТФ страны должны обеспечить 
свое включение в систему международной кооперации, 
направленной против легализации преступных доходов  
[5, с. 15].

В настоящее время законодательство ряда стран препят-
ствует осуществлению международного сотрудничества в 
борьбе с легализацией преступных доходов. В частности, 
законы Австрии, Дании, Германии, Люксембурга, Ирландии, 
Финляндии не позволяют финансовым разведкам этих стран 
осуществлять обмен информацией с аналогичными учреж-
дениями в других европейских странах. В целях развития 
международного сотрудничества страны заключают между 
собой двусторонние договоры о взаимном сотрудничестве 
в борьбе с отмыванием преступных доходов. В некоторых 
странах приняты специальные законы относительно во-
просов международного сотрудничества в области борьбы 
с этим негативным явлением. Учитывая многообразие на-
циональных правовых систем противодействия легализации 
преступных доходов, эксперты ФАТФ выработали 25 основ-
ных критериев, по которым они проводят их периодическую 
оценку.

Однако это единство законодательных тенденций вовсе 
не означает одновременность их внедрения в жизнь в разных 
странах. Объем и качественный уровень принимаемых на се-
годняшний день решений в исследуемой области в разных 
странах не одинаков. Это обусловлено многими причинами 
политического и экономического характера. Подобные раз-
личия дают материал для сравнительно-правового анализа 
[6, с. 16].

ФАТФ является глобальной организацией, однако масш-
табы распространения легализации доходов, полученных 
преступным путем, необходимость пресечения ухода от 
ответственности путем переноса преступной деятельности 
из одной страны в другую потребовали создания системы 
противодействия легализации преступных доходов на регио-
нальном уровне. В частности, в 2004 г. по инициативе Рос-
сии на территории СНГ создано очередную региональную 
организацию по типу и под эгидой ФАТФ – Евразийскую 
региональную группу по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). 
Членами этой группы, помимо России, стали Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а также страны Цен-
тральной Азии, не являющиеся пока членами ни одной из 
региональных групп.

Основными задачами ЕАГ являются такие: а) содействие 
в распространении международных стандартов в сфере про-
тиводействия легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма с учетом особенностей регионов; б) 
разработка и проведение совместных мероприятий в пре-
делах компетенции подразделений финансовой разведки; 
в) оценка эффективности мер, принимаемых в целях проти-
водействия отмыванию преступных доходов и финансирова-
нию терроризма; г) координация программ сотрудничества 
с международными организациями, рабочими группами и 
заинтересованными государствами; д) анализ тенденций в 
сфере легализации преступных доходов и финансирования 
терроризма, а также обмен опытом противодействия таким 
преступлениям.

Выводы. Образование подобной группы позволит гар-
монизировать законодательства стран-членов СНГ в этой 
сфере права и успешно решать практические вопросы взаи-
модействия национальных систем по борьбе с легализацией 
преступных доходов.
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРИНЦИПУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті на підставі аналізу міжнародного 
й вітчизняного законодавства, а також поглядів учених 
досліджується принцип конфіденційності адвокатської ді-
яльності, проблеми його реалізації.

Ключові слова: адвокатська діяльність, принцип кон-
фіденційності, нормативне регулювання, особливості реа-
лізації, проблемні аспекти.

Постановка проблеми. З 90-х років у межах боротьби з 
незаконними прибутками принцип конфіденційності суттєво 
трансформовано, оскільки адвокати отримали зобов’язання по-
відомляти про випадки відмивання коштів, що стали їм відомі 
в результаті професійної діяльності. Про це, зокрема, свідчать 
прийняті Європейським Союзом директиви № 1991/308/ЄС 
від 10 червня 1991 року, № 2001/97/ЄС від 4 грудня 2001 року,  
№ 2005/60/ЄС від 26 жовтня 2005 року, метою яких стала 
«ефективна боротьба з відмиванням грошей» [1, с. 40].

Аналогічні правила, хоч і в дещо іншому вигляді, перед-
бачені також у США (де після терористичних актів у вересні 
2001 року прийнято федеральний закон «Патріотичний акт», 
що дозволив поліції в певних випадках прослуховувати спілку-
вання клієнта та адвоката) та Російській Федерації (де Консти-
туційний Суд ухвалою від 8 листопада 2005 року постановив, 
що розкриття адвокатської таємниці допустиме за умови адек-
ватності й пропорційності конституційно значимим цінностям, 
тобто може бути здійснене за необхідності забезпечити захист 
основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав і за-
конних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та 
безпеки держави) [2, c. 89].

Проте можливість розкривати таємницю адвокатської  
діяльності гостро дискутується як теоретиками права, так і 
практикуючими юристами, зокрема, щодо того, як це узгоджу-
ється з принципом конфіденційності адвокатської діяльності.

Аналіз останніх досліджень. Питання щодо принципу 
конфіденційності адвокатської діяльності були предметом 
досліджень таких визнаних вітчизняних учених і практиків, 
як Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гловацький, С.В. Гончаренко,  
О.П. Заднепровський, О.Л. Жуковська, В.М. Хабіббулін та 
інші. Водночас з огляду на необхідність комплексного підхо-
ду до проблеми забезпечення конфіденційності вважаємо, що 
ця проблематика потребує подальшого дослідження. Оскіль-
ки наявна нормативно-правова основа регулювання принципу 
конфіденційності адвокатської діяльності потребує свого до-
опрацювання з урахуванням міжнародно-правових норм і по-
силенням відповідальності за порушення цього принципу.

Мета статті – комплексний аналіз нормативного врегулю-
вання й реалізації принципу конфіденційності адвокатської ді-
яльності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Принцип конфі-
денційності реалізується в інституті адвокатської таємниці, що, як 
вказує С.О. Деханов, належить до правових таємниць [1, с. 38].

Поняття «правова таємниця» згідно з поглядами вчених, 
при цьому як зарубіжних так і вітчизняних, визначається за до-

помогою декількох класифікаційних систем. Так, С.І. Суслова 
розрізняє правову таємницю залежно від наступності та оборо-
тоздатності. За наступністю всі правові таємниці можуть бути 
поділені на початкові й похідні. У першому випадку власник 
таємниці охороняє власну інформацію (державна, службова, 
особиста, сімейна, комерційна таємниця), у другому – інформа-
цію, отриману з чужих рук (до цієї категорії належать майже всі 
професійні таємниці). На підставі критерію оборотоздатності 
дослідник поділяє таємниці на вилучені з обігу (професійна, 
державна, службова) та необмежено оборотоздатні (комерцій-
на, особиста, сімейна) [3, с. 61, 69, 74].

Д.В. Огородов виділяє таємниці-об’єкти та таємниці-зо-
бов’язання. Науковець пише: «Таємниці-об’єкти опосередкову-
ють охоронювану законом приналежність інформації певному 
суб’єкту, його виключне юридичне панування над інформацією 
у власних інтересах (наприклад, державна таємниця, особи-
ста таємниця, комерційна таємниця). Відповідно, особа, якій 
належить ця інформація, має право підтримувати обмеження 
доступу до неї. Таємниці-зобов’язання обумовлюють виник-
нення відносних правовідносин в інформаційній сфері. Таєм-
ниці-зобов’язання, навпаки, покликані обмежувати соціальний 
рух інформації в інтересах інших осіб щодо суб’єкта, який 
фактично володіє цією інформацією. Оскільки такий суб’єкт 
володіє інформацією, що юридично належить іншим особам, 
то під страхом юридичної відповідальності він зобов’язаний 
зберігати таємницю. Прикладом тут слугує група професійних 
таємниць (банківська таємниця, адвокатська таємниця тощо). 
Таємниці-зобов’язання обумовлюють виникнення відносних 
правовідносин в інформаційній сфері» [4, с. 10, 20, 22].

Зазначена класифікація правових таємниць дозволяє нам 
дійти обґрунтованого висновку про те, що основою для форму-
вання будь-яких професійних таємниць стають етичні норми, 
за допомогою яких формуються довірливі стосунки між почат-
ковим і похідними суб’єктами таємниці.

Щодо того, як правова таємниця реалізовується в адвокат-
ській діяльності, то слід вказати, що головним суб’єктом до-
тримання принципу конфіденційності є адвокат, поняття якого, 
згідно зі ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», включає осіб, щодо яких припинено або зупинено 
право на зайняття адвокатською діяльністю.

Об’єктом регулювання принципу конфіденційності ад-
вокатської діяльності є особливий правовий стан клієнта, що 
безпосередньо виникає в результаті звернення за правовою до-
помогою до юриста. Водночас, повертаючись до суб’єктного 
складу принципу конфіденційності, зауважимо, що правова та-
ємниця юриста стає більш захищеною, коли фахівець має ста-
тус адвоката, тому будь-який юрист зобов’язаний попереджати 
клієнта перед початком надання правових послуг. Пов’язано це 
з тим, що відносини між адвокатом і клієнтом підпадають під 
режим конфіденційності вже із самого факту звернення до ад-
воката, що юрист забезпечити не може.

Головна мета реалізації принципу конфіденційності – це 
забезпечення довірчих відносин між клієнтом та адвокатом. 
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Адже особливістю є те, що клієнт змушений інформувати фак-
тично чужу людину (адвоката) про обставини свого приват-
ного життя, які не завжди носять позитивний характер. Така 
необхідність викликана тим, що без повної поінформованості 
неможлива адекватна правова допомога, тому фактично цей 
принцип поряд із принципом незалежності адвокатської діяль-
ності виступає фундаментом професії захисника.

Із цього приводу відомий юрист А.Ф. Коні свого часу спра-
ведливо зазначив, що між захисником і тим, хто в тривозі й у 
тузі від грізного звинувачення, що насувається, звертається до 
нього в надії на допомогу, встановлюється тісний зв’язок дові-
ри й щирості. Захисникові відкриваються таємниці душі, йому 
намагаються роз’яснити свою невинність або пояснити своє 
падіння та свою приховану від інших ганьбу [5, с. 53–54].

Французький адвокат ХІХ ст. М. Молло також стверджував, 
що будь-яке повідомлення, зроблене клієнтом особисто, – кон-
фіденційне, тому повинне залишатися таємницею [6, с. 78].

Переходячи безпосередньо до питання нормативного врегу-
лювання принципу конфіденційності, відзначимо, що це здійс-
нено як на міжнародному, так і на внутрішньодержавному рівні.

Так, у межах розробки універсальних положень щодо вре-
гулювання поводження з в’язнями, уперше розпочатої Міжна-
родною кримінальною й пенітенціарною комісією, підготов-
лено збірник правил, який схвалено Лігою Націй у 1934 році. 
На основі цих правил і плідних напрацювань комісії 30 серпня 
1955 року в Женеві перший Конгрес ООН із профілактики зло-
чинності й поводження з в’язнями затвердив нові Мінімальні 
стандартні правила поводження з в’язнями, схвалені Еконо-
мічною і Соціальною Радою резолюцією № 663CI(XXIV) від 
31 липня 1957 року [7]. Зокрема, у п. 93 цих Стандартів зазна-
чається: «З метою свого захисту в’язні, які перебувають під 
слідством, повинні мати право звертатися там, де це можливо, 
до безплатної юридичної консультації, приймати в ув’язненні 
юридичного радника (адвоката), який взяв на себе їх захист, 
підготовлювати й передавати йому конфіденційні інструкції. 
Побачення в’язня з його юридичним радником повинні відбу-
ватися на очах, проте за межами слуху міліцейських або в’яз-
ничних органів».

Слід одразу ж додати, що такі вимоги стосуються також 
осіб, які вже засуджені, – це передбачено спеціальною резо-
люцією Економічної та Соціальної Ради ООН № 1984/50 від 
25 травня 1984 року щодо заходів, які гарантують захист прав 
осіб, які засуджені до смертної кари [9].

Водночас привертає увагу те, що на пострадянському про-
сторі в порушення вказаних положень деякими науковцями, як 
правило, представниками правоохоронних органів, здійснюва-
лися спроби правового обґрунтування можливості прослухову-
вання спілкування адвоката з підзахисним [8, с. 56–61], що, на 
нашу думку, грубо порушує ці міжнародно-правові приписи.

Також, визначаючи міжнародні документи, які стосуються 
принципу конфіденційності адвокатської діяльності, зазначимо 
про Принцип 18 Резолюції Генеральної асамблеї ООН № 43/173 
від 9 грудня 1988 року, яким передбачається право затримано-
го або особи, яка перебуває в ув’язненні, на його відвідуван-
ня адвокатом, консультації та зв’язок із ним без зволікання чи 
цензури в умовах повної конфіденційності. Зазначене право 
не може бути тимчасово скасоване або обмежене, крім винят-
кових обставин, які визначаються законом чи встановленими 
відповідно до законів правилами, коли, на думку судового або 
іншого органу, це необхідно для підтримки безпеки й порядку.

Крім цього, на Восьмому конгресі ООН із попередження 
злочинності та поводження з правопорушниками, що відбувся 
27 серпня – 7 вересня 1990 року в Гавані, прийнято Основні 

принципи щодо ролі юристів. Одним із таких основних прин-
ципів став також принцип конфіденційності.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейсько-
го Співтовариства [10] (далі – Загальний кодекс) теж закріплює 
положення щодо конфіденційності, зокрема, що це є першоряд-
ним і фундаментальним правом та обов’язком адвоката. Так, 
згідно із Загальним кодексом адвокат зобов’язаний однаковою 
мірою зберігати в таємниці як відомості, отримані ним від 
клієнта, так і інформацію про клієнта, надану йому в процесі 
надання послуг клієнту. На обов’язок дотримання конфіденці-
йності не поширюється дія строку давності. Адвокат зобов’я-
заний вимагати дотримання конфіденційності від помічників і 
від будь-яких інших осіб, які беруть участь у наданні послуг 
клієнту (п. 2.3 Загального кодексу). Заборонена можливість 
обслуговування нового клієнта в разі виникнення можливості 
порушення принципу конфіденційності (п. 3.2.3 Загального 
кодексу). На адвоката покладено додаткові обов’язки щодо за-
безпечення означеного принципу під час відправлення корес-
понденції (п. 5.3.1 Загального кодексу).

Водночас відзначимо, що Загальний кодекс став одним 
із перших документів, яким передбачено суттєві обмежен-
ня принципу конфіденційності, оскільки, відповідно до його  
п. 3.8.1.7, за компетентними органами закріплено право ви-
вчення фінансових документів адвоката щодо наданих у його 
розпорядження коштів клієнтів.

Що ж до нормативно-правового регулювання принципу 
конфіденційності в Україні, то він базується насамперед на кон-
ституційних нормах, а саме ст. 32 Конституції України.

Також відомості щодо конфіденційності містяться в Законі 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме: 
1) у ст. 4 згадується про принцип конфіденційності, проте не 
розшифровується його сутність; 2) ст. 22 покладає на адвоката 
обов’язок зберігати адвокатську таємницю, до якої віднесено 
будь-яку інформацію, що стала відома адвокату, помічнику 
адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває в трудових 
відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, щодо 
яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про 
надання правової допомоги з передбачених цим законом під-
став) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатсько-
го об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, 
складені ним документи, інформація, що зберігається на елек-
тронних носіях, та інші документи й відомості, отримані ад-
вокатом під час здійснення адвокатської діяльності; 3) ст. 23 
забороняє вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, 
особи, яка перебуває в трудових відносинах з адвокатом, ад-
вокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від осо-
би, щодо якої припинено або зупинено право на заняття адво-
катською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською 
таємницею. Із цих питань зазначені особи не можуть бути 
допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні 
відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю 
в порядку, передбаченому законом.

Більш детально про вказаний принцип відзначається в  
ст. 10 Правил адвокатської етики, які затверджені установчим 
з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року.

Аналіз наведених положень міжнародно-правових актів і 
вітчизняного законодавства вказує на надзвичайну важливість 
принципу конфіденційності в діяльності адвоката. Вказаний 
принцип у різноманітних правових системах стоїть на заваді 
втручання не лише в професійну сферу діяльності адвоката 
як захисника приватних осіб, а й в особисте життя громадян. 
Показовою для цього є справа «Колесніченко проти Росії». 
Зокрема, скарга була спричинена проведенням у помешкан-
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ні адвоката та його батьків обшуку й вилучення предметів.  
У результатів детального розгляду справи Європейський Суд із 
прав людини дійшов висновку, що обшук зазіхнув на професій-
ну таємницю адвоката такою мірою, що не відповідав законній 
меті його проведення (п. 35 цього рішення). Європейський Суд 
із прав людини нагадав, що «в справах, де бере участь адвокат, 
посягання на професійну таємницю може вплинути на належ-
не відправлення правосуддя, а отже, на права, гарантовані ст. 6 
Конвенції» [12, с. 79].

У зв’язку із цим додамо, що для уникнення подібних ситу-
ацій необхідно провести вдосконалення як матеріальних, так і 
процесуальних норм щодо забезпечення гарантування реаліза-
ції принципу конфіденційності на практиці та збереження про-
фесійної адвокатської таємниці. Адже нині чинне кримінальне 
законодавство України досить фрагментарно регулює пробле-
му дотримання конфіденційності адвокатської діяльності. Так, 
із 2001 року передбачено кримінальну відповідальність за 
втручання в діяльність захисника або представника особи  
(ст. 397 Кримінального кодексу України). Водночас аналіз 
змісту положень цієї норми вказує на необхідність посилення 
кримінальної відповідальності за порушення адвокатської та-
ємниці. На нашу думку, доцільно було б, наприклад, збільшити 
максимальний розмір штрафу до 1 000 неоподаткованих міні-
мумів доходів громадян. Така необхідність обумовлена тим, що 
закріплення принципу конфіденційності потребує насамперед 
його адекватного правового захисту, оскільки, як вказує відо-
мий адвокат, доктор юридичних наук Т.В. Варфоломеєва, нега-
тивним фактором є зростання кількості порушень адвокатської 
таємниці не лише з боку правоохоронців, а й із боку самих 
адвокатів [14, с. 12]. При цьому за посилення гарантій адво-
катської таємниці виступають науковці та практики, зокрема  
В.М. Хабіббулін [13, с. 156].

Висновки. Принцип конфіденційності адвокатської ді-
яльності переживає черговий трансформаційний період свого 
становлення. Інтереси суспільства в правовідносинах «клієнт –  
адвокат» усе більше вносять корективи. Певні законодавчі об-
меження, які вже внесені або будуть внесені в законодавство як 
України, так і зарубіжних країн, потребують обережного підхо-
ду й виваженості. Водночас на шляху неминучих змін важли-
во не підірвати фундаментальні основи адвокатської професії, 
якими виступають такі положення: 1) адвокат через специфіку 
своєї професійної діяльності зобов’язаний дотримуватися ад-
вокатської таємниці та тримати в таємниці всю інформацію, 
яка стала йому відомою не лише від клієнта чи в процесі вико-
нання доручення, а й у разі самого звернення до адвоката; 2) ад-
вокат не повинен розголошувати таку інформацію до отриман-
ня дозволу клієнта, а також якщо цього вимагатиме закон; 3) усі 
суб’єкти правовідносин, не лише адвокати й клієнти, повинні 
розуміти, що зобов’язання дотримуватися принципу конфіден-
ційності покладається на адвоката безстроково.

На нашу думку, саме ці основи потрібно враховувати під 
час реформування адвокатури України. Вони повинні стати на-
дійним підґрунтям забезпечення інтересів як клієнта, адвоката, 
так і суспільства в цілому.
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вания и реализации принципа конфиденциальности 
адвокатской деятельности

Аннотация. В статье на основе анализа международ-
ного и отечественного законодательства, а также взглядов 
ученых исследуется принцип конфиденциальности адво-
катской деятельности, проблемы его реализации.
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Severin K. Problem issues on statutory regulation and 
realization of the confidence of the advocacy

Summary. Confidence of the advocacy and problem issues 
of its realization are researched in the article. The research is 
based on scholars’ point of view, international and national 
analysis.
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ: СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию пред-

мета доказывания в уголовном процессе Украины. На ос-
новании анализа законодательства и научной литературы 
выявлена структура предмета доказывания и выделены его 
составные элементы. Определено, что наряду с предметом 
доказывания имеет место локальный предмет доказывания 
при выявлении фактических обстоятельств производства.

Ключевые слова: доказывание, локальный предмет 
доказывания, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
предмет доказывания.

Постановка проблемы. Не будет преувеличением утвер-
ждать, что сердцевиной и одной из главных составляющих 
любого юрисдикционного процесса, в частности уголовного, 
является доказывание. Установление фактических обстоя-
тельств (процесс познания) уголовного производства возможно 
только путем доказывания, то есть путем собирания, проверки 
и оценки достаточного количества доказательств, на основа-
нии которых возможно формирование убедительных выводов. 
Поэтому не безосновательно замечание И. Бентама о том, что 
искусство судопроизводства есть не что иное, как искусство 
пользоваться доказательствами [2, с. 2].

Анализ последних исследований и выявление нерешен-
ных аспектов проблемы. Проблему доказывания в уголовном 
процессе, в частности предмета доказывания, исследовали 
такие ученые, как Ю.П. Аленин, А.Р. Белкин, И.В. Гловюк,  
Ю.М. Грошевой, Н.В. Жогин, Е.Г. Коваленко, В.А. Лазарева, 
Т.В. Лукашкина, П.А. Лупинская, Ю.К. Орлов, В.В. Молдо-
ван, В.Т. Нор, С.Н. Стахивский, М.С. Строгович, Ф.М. Фат-
куллин, М.А. Чельцов и другие. Однако в связи с изменением 
отечественного законодательства и постепенным внедрением 
состязательности отдельные положения пересматриваются, 
некоторые вопросы являются окончательно не решенными  
в научной среде и требуют последовательного изучения и  
раскрытия.

Изложение основного материала исследования. «Соби-
рание, проверка и оценка доказательств» – это формулировка, 
которая уже давно стала «классической» в науке уголовного 
процесса при определении понятия доказывания и раскрытии 
его содержания. В литературе термином «доказывание» при-
нято выделять два сущностных значения: во-первых, собира-
ние, проверку и оценку доказательств, во-вторых, деятельность 
участников уголовного процесса, которая состоит в приведении 
аргументов в процессе отстаивания своей позиции [3, с. 237]. 
Однако необходимо сделать оговорку на иные позиции авто-
ров. Так В.А. Лазарева определяет доказывание в его «класси-
ческом» понимании лишь применительно к деятельности орга-
нов уголовного преследования, направленной на изобличение 
подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления и 
обоснование его вины [4]. Являясь одним из видов познания, 
доказывание всегда направлено на выяснение обстоятельств 
уголовного производства, которые прямо перечислены в законе 
(ч. 1 ст. 91 Уголовного процессуального кодекса (далее – УПК) 
Украины). Такую совокупность обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, в теории доказывания и криминалистике приня-

то именовать «предметом доказывания».
Установление определенного предмета доказывания по 

каждому уголовному делу является важной гарантией реализа-
ции уголовной ответственности [5, с. 139]. Следовательно, пра-
вильное установление обстоятельств, составляющих предмет 
доказывания, дает возможность достигнуть назначения уголов-
ного судопроизводства.

Несмотря на достаточно длительный период нормативного 
закрепления предмета доказывания по уголовным производ-
ствам (впервые было сформулировано в ст. 15 Основ уголов-
ного судопроизводства СССР и союзных республик 1958 г.), в 
уголовно-процессуальной и криминалистической литературе 
до настоящего времени не сложилось единого понимания сущ-
ности предмета доказывания. Авторами предлагаются различ-
ные определения этого понятия.

Например, П.А. Лупинская определяла предмет доказыва-
ния как юридически значимые фактические обстоятельства, ко-
торые предусмотрены в уголовном и уголовно-процессуальном 
законе и подлежат установлению посредством доказательств 
для принятия решений по делу в целом или по отдельным пра-
вовым вопросам [6, с. 294].

Авторы «Теории доказательств в советском уголовном про-
цессе» определяют предмет доказывания как систему обстоя-
тельств, выражающих свойства и связи исследуемого события, 
существенные для правильного разрешения уголовного дела и 
реализации в каждом конкретном случае задач судопроизвод-
ства [5, с. 139].

Ю.М. Грошевой и С.Н. Стахивский полагают, что предмет 
доказывания включает все факты и обстоятельства, которые 
подлежат установлению в каждом уголовном деле [7, с. 19].

Однако, несмотря на такую поливариантность в определе-
ниях, все авторы исходят из позиции, что под предметом необ-
ходимо понимать некую систему обстоятельств и/или фактов, 
которые прямо предусмотрены законом (УПК), установление 
которых является обязательным для принятия решений по каж-
дому уголовному производству.

Законодателем в ч. 1 ст. 91 УПК Украины закреплен такой 
перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию:

1) событие уголовного правонарушения (время, место, спо-
соб и другие обстоятельства совершения уголовного правона-
рушения);

2) виновность обвиняемого в совершении уголовного пра-
вонарушения, форма вины, мотив и цель совершения уголовно-
го правонарушения;

3) вид и размер ущерба, причиненного уголовным правона-
рушением, а также размер процессуальных издержек;

4) обстоятельства, которые влияют на степень тяжести со-
вершенного уголовного правонарушения, характеризуют лич-
ность обвиняемого, отягчают или смягчают наказание, исклю-
чают уголовную ответственность или являются основанием 
закрытия уголовного производства;

5) обстоятельства, являющиеся основанием для освобожде-
ния от уголовной ответственности или наказания. Также ч. 1  
ст. 91 УПК Украины была дополнена п. п. 6 и 7 (от 18 апреля  
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2013 г. и 25 мая 2013 г. соответственно), которые приводят 
перечень обстоятельств, доказать которые необходимо, при 
разрешении вопроса о применении специальной конфискации 
(ст. 961 Уголовного кодекса Украины) в частности, мер уголов-
но-правового характера в целом относительно юридических 
лиц (раздел XIV-1 Уголовного кодекса Украины).

6) обстоятельства, которые подтверждают, что деньги, цен-
ности и другое имущество, которое подлежит специальной 
конфискации, которые получены в результате совершения уго-
ловного правонарушения и/или являются доходами от такого 
имущества, назначались (использовались) для склонения лица 
к совершению уголовного правонарушения, финансирования 
и/или материального обеспечения уголовного правонарушения 
либо вознаграждения за его совершение, являются предметом 
уголовного правонарушения, в том числе связанного с незакон-
ным оборотом, подысканные, изготовленные, приспособлен-
ные или использованные как средства либо орудия совершения 
уголовного преступления;

7) обстоятельства, которые являются основанием для  
применения к юридическим лицам мер уголовно-правового ха-
рактера.

Этот перечень обстоятельств является нормативно закре-
пленным и обязательным для установления по каждому уго-
ловному производству. Однако, несмотря на то, что в ст. 91 
УПК Украины закреплен термин «обстоятельства», среди авто-
ров нет единого мнения о том, что следует включать в содержа-
ние предмета доказывания. Одни включают соответствующие 
факты, другие – фактические обстоятельства, третьи – и факты, 
и обстоятельства дела, четвертые вообще не делают разграни-
чений между фактами и обстоятельствами [5, с. 173].

Мы придерживаемся позиции в различении фактов и обсто-
ятельств как необходимых составляющих предмета доказыва-
ния. Понятия «факт» и «обстоятельство» не тождественны; 
факт – реальное событие, явление, реальность, а обстоятель-
ство – это явление, которое сопровождает что-либо (в том 
числе и факт), влияет на что-либо [8, с. 221–222]. Подлежат 
доказыванию не только факты прошлого, но и обстоятельства 
настоящего, поэтому под понятием «обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию» необходимо понимать единство фактов и 
обстоятельств.

Кроме того, в процессуальной литературе долгое время 
идут дискуссии о структуре предмета доказывания. Суще-
ствует несколько позиций. Первая точка зрения заключается 
во включении в состав предмета доказывания только обсто-
ятельств, обозначенных в ст. 91 УПК, то есть обстоятельств, 
которые составляют конечную цель доказывания («конечный 
тезис доказывания») [5, c. 140–142; 7, c. 20–21; 9, c. 543]. Вто-
рая точка зрения заключается в понимании предмета доказыва-
ния как сложного объекта со сложной структурой, имеющего в 
своем составе несколько элементов. Однако и среди процессу-
алистов, разделяющих эту позицию, нет единого понимания. 
Так, М.С. Строгович выделял в составе предмета доказывания 
главный факт, доказательственные факты, последствия пре-
ступления и обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления. Автор писал: «Понятие главного факта означа-
ет лишь, что именно его установление есть непосредственная 
задача доказывания, и пока главный факт не доказан, дело не 
может считаться правильно разрешенным» [10, c. 36]. Доказа-
тельственные же факты – это факты, которые уличают и оправ-
дывают обвиняемого [10, c. 369].

П.А. Лупинская понимала «главный факт» как совокупнос-
ть обстоятельств, относящихся к событию, действию (бездей-
ствию) лица, свидетельствующих о вине лица и наступивших 

последствиях либо о его невиновности. Это обстоятельства, 
дающие основания для вывода о наличии или отсутствии со-
става преступления. Главный факт должен отвечать на три 
главных вопроса: 1) доказано ли, что соответствующее деяние 
имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсу-
димый; 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния 
[6, c. 291].

В.А. Лазарева разграничивает такие понятия, как «главный 
факт», «предмет доказывания» и «подлежащие доказыванию 
обстоятельства». Она определяет «главный факт» как совокуп-
ность обстоятельств, образующих состав преступления, или 
факт совершения лицом преступления, что сформулировано 
нормативно как «сердцевина» предмета доказывания, хотя по 
смыслу этих понятий они тождественны. «Предмет доказыва-
ния», по ее мнению, представляет собой обобщенное (норма-
тивное) выражение обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
которые конкретизируют и углубляют его, наполняя его содер-
жанием [4, с. 132].

М.А. Чельцов предлагает разграничивать «узкое» и «широ-
кое» понятия предмета доказывания [11, c. 129]. Под предме-
том доказывания в «узком» смысле слова он понимает обсто-
ятельства, образующие состав преступления, а в «широком» –  
всю совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
Фактически речь идет о выделении главного факта в структуре 
предмета доказывания.

Ключевым элементом в этом диспуте является ответ на во-
прос о том, возможно ли познание в уголовном производстве 
вне доказывания. В случае положительного ответа наряду с 
предметом доказывания обязательно должен возникнуть и 
предмет познания; доказывание как составляющая больше по 
объему, чем понятие познания в уголовном производстве.

Поддерживаем позицию авторов, которые считают, что 
предмет доказывания включает в себя обстоятельства, состав-
ляющие конечную цель доказывания, промежуточные (доказа-
тельственные) факты и вспомогательные факты [8, c. 224].

Правильное определение круга обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, является одним из ключевых элементов в 
процессе расследования. Неверное определение предмета до-
казывания путем его необоснованного расширения может при-
вести к растрате сил и бесценного времени на установление 
фактических обстоятельств, не влияющих на исход дела. Также 
ошибочно безосновательное сужение предмета доказывания, 
что в итоге может привести к риску недостижения целей уго-
ловного процесса и к прямому невыполнению положений ч. 2 
ст. 9 УПК Украины о всесторонности и полноте исследования 
обстоятельств уголовного производства. Не следует считать, 
что в случае включения промежуточных и вспомогательных 
фактов в предмет доказывания он чрезмерно расширяется и 
поглощает необязательные элементы, так как перечень обстоя-
тельств применительно к конкретному уголовному правонару-
шению определяется следователем в процессе расследования и 
выявления необходимых доказательств.

Входящие в предмет доказывания обстоятельства являются 
фактическими основаниями всех решений, принимаемых по 
существу уголовного производства. Во всех случаях доказа-
тельство является средством для достижения цели [2, c. 9].

Доказывание как способ (разновидность) познания обстоя-
тельств правонарушения в уголовном процессе подчинено осуще-
ствлению правоприменения путем принятия определенных про-
цессуальных решений. Причем не только при принятии решений 
по существу, но и промежуточных (вспомогательных) решений.

Такая деятельность осуществляется судом (судьей) во вре-
мя осуществления судебного контроля, функции применения 
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мер уголовно-процессуального принуждения и осуществления 
разрешительной функции, которая требует доказанности нали-
чия или отсутствия определенных фактических обстоятельств. 
Перечень таких обстоятельств следует выделить в так называе-
мый «локальный предмет доказывания» [12, c. 224].

В соответствии с действующим УПК Украины такой пе-
речень обстоятельств предусмотрен разделом ІІ «Меры пресе-
чения уголовного производства» и главами 20 и 21 «Гласные 
и негласные следственные (розыскные) действия» в части 
ограничения конституционных прав граждан (особенно при 
применении мер пресечения, в частности, взятия под стражу 
и проведения негласных следственных действий). То есть в 
осуществлении следственным судьей своей разрешительной 
функции и функции применения мер уголовно-процессуально-
го принуждения, а также в осуществлении функции судебного 
контроля над деятельностью и/или бездеятельностью прокуро-
ра и следователя (параграф 1 главы 26 УПК Украины).

Однако при определении круга обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, является затруднительным выделение некоего об-
щего, модельного перечня (по аналогии с предметом доказыва-
ния). В этом случае мы можем говорить о локальном предме-
те доказывания как о некоем собирательном понятии, в состав 
которого входят определенные фактические обстоятельства, 
которые должны быть добыты путем доказывания, как об осно-
вании принятия промежуточных (вспомогательных) решений.

Выводы. Исходя из изложенного, следует отметить, 
что предмет доказывания не имеет единого понятия среди 
ученых-процессуалистов и имеет сложную структуру, в соста-
ве которой возможно выделение «главного факта», промежу-
точных и вспомогательных фактов. Выявление фактических 
обстоятельств дела (доказывание) направлено не только на 
разрешение дела по существу, но и при выявлении фактиче-
ских оснований – на принятие промежуточных решений о при-
нятии мер обеспечительного характера и проведении гласных 
и негласных следственных (розыскных) действий, то есть уста-
новление обстоятельств «локального предмета доказывания». 
Дальнейшими направлениями исследования может стать исс-
ледование правовой природы локального предмета доказыва-
ния и фактических оснований применения промежуточных 
процессуальных решений.
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Степаненко А. С. Предмет доказування: сутність та 
поняття

Анотація. Статтю присвячено дослідженню предмета 
доказування в кримінальному процесі України. На під-
ставі аналізу законодавства й наукової літератури виявле-
но структуру предмета доказування та виокремлено його 
складові елементи. Визначено, що поряд із предметом до-
казування має місце локальний предмет доказування під 
час виявлення фактичних обставин провадження.

Ключові слова: доказування, локальний предмет до-
казування, обставини, які підлягають доказуванню, пред-
мет доказування.

Stepanenko A. The subject of proof: nature and concept
Summary. The article is devoted to the research of subject 

of proof in criminal procedural law of Ukraine. Based on the 
analysis of legislation and scientific literature structure of 
subject of proof and its elements are identified. While proving 
factual circumstances, there is local subject of proof as well as 
subject of proof.

Key words: proving, local subject of proof, circumstances 
to be proved, subject of proof.
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Шевченко Е. М.,
здобувач

Національної академії прокуратури України

ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДУ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ 
ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Анотація. Досліджено порядок виконання примусових 
заходів виховного характеру в контексті кримінальної про-
цесуальної діяльності. Відображено відомості щодо того, 
як цю процедуру має бути забезпечено в реалізації згідно 
з міжнародними стандартами здійснення правосуддя щодо 
неповнолітніх. Розкрито вітчизняний порядок виконан-
ня цих видів судового рішення. Проведено порівняльний 
аналіз у частині відповідності вітчизняного порядку вико-
нання примусових заходів виховного характеру до вимог 
міжнародної спільноти. Визначено можливі шляхи покра-
щення кримінальної процесуальної діяльності щодо вико-
нання примусових заходів виховного характеру.

Ключові слова: кримінальний процес, примусові за-
ходи виховного характеру, ухвала суду, міжнародні стан-
дарти виконання, вітчизняний порядок виконання, шляхи 
вдосконалення.

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми полягає 
в тому, що Мінімальні стандартні правила Організації Об’єдна-
них Націй, які стосуються здійснення правосуддя щодо непо-
внолітніх (далі – Пекінські правила) [1], вимагають, по-перше, 
щоб система правосуддя щодо неповнолітніх постійно вдоско-
налювалася (коментар п. 1.6 Пекінських правил); по-друге, у 
межах кожної національної юрисдикції закони, правила й поло-
ження, які стосуються безпосередньо неповнолітніх правопо-
рушників, повинні прийматися комплексно (п. 2.3 Пекінських 
правил).

Незважаючи на те, що в Україні з 20.11.2012 р. діє новий 
Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК 
України), правосуддя щодо неповнолітніх, поняття чого вклю-
чає й застосування примусових заходів виховного характеру 
(коментар до п. 17 Пекінських правил), не отримало належного 
вдосконалення. Причинами цього стало саме те, що піддавши 
реформуванню норми процесуального права в цілому, вітчиз-
няний законодавець недостатньо врахував зміст положень ма-
теріального права, які стосуються таких примусових заходів.

Аналіз останніх досліджень. Безперечно, процедурі кри-
мінального провадження щодо неповнолітніх правопорушни-
ків присвячувалися наукові роботи в нашій державі. Зокрема, 
цим питанням займалися В.М. Бурдін, Т.О. Гончар, Т.Л. Каль-
ченко, М.О. Карпенко, С.П. Коталейчук, Л.М. Палюх, О.О. Се-
верин. Водночас відмітимо, що в їхніх дослідженнях відсутній 
безпосередній аналіз порядку виконання ухвал про застосуван-
ня примусових заходів виховного характеру, зокрема з позиції 
його відповідності до вимог Пекінських правил.

У зв’язку із цим метою статті є теоретично-практичне 
опрацювання порядку виконання ухвал про застосування при-
мусових заходів виховного характеру для того, щоб визначити 
механізм, який більшою мірою відповідав би вимогам Пекін-
ських правил.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зокрема, 
спочатку відзначимо, що перелік примусових заходів вихов-
ного характеру (далі – ПЗВХ) визначений ч. 2 ст. 105 Кримі-
нального кодексу (далі – КК) України. Щодо питання про те, 

яка саме процедура виконання таких ухвал, згідно з розділом  
VIII КПК України, буде застосовуватися розглянемо спочатку 
порядок виконання ПЗВХ у вигляді «застереження», оскільки в 
ньому міститься багато суперечностей.

Так, відразу вкажемо, що аналізувати порядок виконання 
ПЗВХ у вигляді «застереження» доцільно в двох напрямах, а 
саме:

1) негайне виконання судового рішення (ч. ч. 2, 3 ст. 534 
КПК України) – якщо дотримуватися висновку, що «застере-
ження» здійснює суд (п. 5 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України № 2 від 15.05.2006 р. «Про практику розгляду 
судами справ про застосування примусових заходів виховного 
характеру») [2];

2) звернення рішення до виконання органам та установам, 
на які покладається обов’язок його виконати (ч. 2 ст. 535 КПК 
України) – якщо вважати більш правильною думку, за якою суд 
не повинен виконувати власні рішення.

Отже, щодо першої можливої процедури виконання ухвали 
про застосування ПЗВХ у вигляді «застереження» відзначимо, 
що вона є дещо суперечливою. Такий висновок пов’язаний із 
тим, що з приводу повноважень судді безпосередньо викону-
вати цей примусовий захід можна навести як аргументацію 
можливості здійснення ним цього, так і доводи недоцільності 
виконання «застереження» особисто суддею.

Щодо більш детального обґрунтування такого погляду, на-
приклад, про те, що суддя може особисто виконати «застере-
ження», вказує ч. 1 ст. 376 КПК України: «Головуючий у су-
довому засіданні повинен роз’яснити зміст рішення». Тобто, 
відштовхуючись від цієї норми, суддя, роз’яснюючи зміст су-
дового рішення, одночасно може й виконати ПЗВХ у вигляді 
«застереження».

Щодо недоцільності виконання рішення особисто суддею 
відмітимо, що в разі дотримання цієї процедури нівелюється 
інститут оскарження судових рішень у кримінальному про-
вадженні, зокрема в частині подачі апеляційних скарг про за-
стосування ПЗВХ. Пов’язано це з тим, що на практиці існують 
випадки скасування апеляційним судом ухвал суду про застосу-
вання щодо неповнолітньої особи ПЗВХ, одним із яких було «за-
стереження». Наприклад, подібне відбувалося було в таких об-
ластях, як Львівська (справа № 465/1186/13 від 30.07.2013 р. [3]),  
Вінницька (справи № 206/4497/2012 від 06.03.2014 р. [4], 
№ 129/692/13-к від 11.10.2013 р. [5]), Миколаївська (справа  
№ 784/1880/13 від 29.05.2013 р. [6]), Одеська (справа 
№ 785/186/13 від 13.08.2013 р. [7]).

Проте щодо ПЗВХ у вигляді «застереження» особливістю 
стає те, що це єдиний кримінально-правовий засіб впливу на 
неповнолітнього правопорушника, який має лише механізм 
застосування. Тобто навіть якщо апеляційний суд скасовує 
таку ухвалу, жодний вітчизняний нормативно-правовий акт не 
роз’яснює процедуру припинення ПЗВХ у вигляді «застере-
ження».

Безпосередня реалізація суддею ПЗВХ у вигляді «засте-
реження» спотворює також інститут «законної сили» судових 
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рішень. Оскільки, як вбачається зі змісту ст. 533, ч. 2 ст. 534 
КПК України, будь-яке рішення суду в межах кримінального 
провадження стає обов’язковим лише після того, як воно на-
брало законної сили. Проте «застереження» суддею неповно-
літнього правопорушника відбувається тоді, коли ця ухвала ще 
не набрала законної сили.

Продовжуючи висловлювати аргументацію щодо неможли-
вості виконання ухвали про застосування ПЗВХ у вигляді «за-
стереження» особисто суддею, відмітимо, що із цього приводу 
існують заперечення на теоретичному й практичному рівнях.

Так, наприклад, теоретичним підґрунтям недоцільності 
виконання цього примусового заходу безпосередньо суддею 
виступає думка такого дослідника ефективності криміналь-
ної відповідальності неповнолітніх в Україні, як В.М. Бурдін  
[8, с. 79–80]. Учений стверджує, що коли суд застосовує до не-
повнолітнього злочинця «застереження», він просто ще раз під-
дає його виховному впливові в концентрованій формі, який той 
уже повинен був отримати протягом судового розгляду. Будь-
яких додаткових негативних наслідків неповнолітній в разі за-
стосування «застереження» не зазнає.

Щодо практичної недоцільності виконання суддею ПЗВХ 
у вигляді «застереження» на увагу заслуговує ухвала апеля-
ційного суду Чернівецької області (справа № 794/220/13 від 
09.07.2013 р. [9]), у якій говориться: «Суд першої інстанції в ре-
золютивній частині вироку вказав, що неповнолітньому оголо-
шено осуд за його дії та роз’яснено можливість настання право-
вих наслідків у разі продовження ним протиправної поведінки 
чи вчинення нового злочину. Однак у КПК України та в ст. 105 
КК України вищевказані вказівки суду не передбачені, а тому 
вони підлягають виключенню з резолютивної частини вироку».

Проте, незважаючи на викладену аргументацію, ми дотри-
муємося позиції, згідно з якою за судом усе ж доцільно зали-
шити обов’язок безпосередньо роз’яснювати неповнолітньому 
неприпустимість вчинення протиправних дій у подальшому. 
Тобто особисто виконувати ПЗВХ у вигляді «застереження».

Така позиція аргументується тим, що, по-перше, механізм 
здійснення цього вже передбачено в КПК України, зокрема, як 
вказувалося, через роз’яснення судового рішення (ч. 1 ст. 376  
КПК України), що вважатиметься негайним виконанням су-
дового рішення (ч. ч. 1, 2 ст. 534 КПК України). По-друге, 
застосування «застереження» безпосередньо суддею під час 
проголошення судового рішення, навіть у випадку подальшо-
го можливого скасування цієї ухвали апеляційною інстанцією  
(п. 4 ч. 1 ст. 407, ч. 3 ст. 409 КПК України), не порушує жодного 
права неповнолітнього, крім цього, не створює будь-яких нега-
тивних наслідків для нього.

Зокрема, як показує судова статистика за 2013 р., протягом 
звітного періоду «застереження» обиралося лише щодо 23 не-
повнолітніх осіб [10].

Однак відмітимо, що за паралельного опрацювання за цей 
період практики розгляду апеляційних скарг на рішення суду, 
за якими до неповнолітніх застосовувався ПЗВХ у вигляді 
«застереження», встановлено, що такий примусовий захід 
не є предметом розгляду взагалі. Про це вказує аналіз 20 ух-
вал апеляційних судів у таких областях, як Вінницька (спра-
ви № 206/4497/2012 від 06.03.2014 р. [11], № 129/692/13-к від 
11.10.2013 р. [12]), Волинська (справи № 161/15418/13-к від 
20.11.2013 р. [13], № 161/15927/13-к від 12.02.2014 р. [14], 
№ 160/1042/13-к від 06.03.2014 р. [15]), Закарпатська (справа  
№ 303/410/13-к від 06.08.2013 р. [16]), Львівська (справи  
№ 465/1186/13 від 30.07.2013 р. [17], № 452/294/13-к від 
04.06.2013 р. [18]), Миколаївська (справи № 784/3120/13 
від 14.11.2013 р. [19], № 784/1880/13 від 29.05.2013 р. [20], 

№ 784/1881/13 від 21.05.2013 р. [21]), Одеська (справи  
№ 11-кп/785/186/13 від 13.08.2013 р. [22], № 504/4706/13-к від 
29.04.2014 р. [23]), Полтавська (справа № 545/2377/13-к від 
17.04.2014 р. [24]), Сумська (справа № 1-82/12 від 22.11.2012 р. 
[25]), Хмельницька (справи № 220/2949/2012 від 08.02.2013 р. 
[26], № 680/277/13-к від 13.06.2013 р. [27]), Чернівецька (справа  
№ 794/220/13 від 09.07.2013 р. [28]), Чернігівська (справа 
№ 742/3816/13-к від 20.12.2013 р. [29]). Адже жодна із цих 
справ не стосувалася ПЗВХ у вигляді «застереження», оскільки 
оскаржувався або ПЗВХ, що був застосований одночасно із «за-
стереженням», або сам факт застосування ПЗВХ.

Однак насамкінець хотілося б відзначити про те, що вико-
нання ухвали про застосування ПЗВХ у вигляді «застережен-
ня» може мати ще й процедуру звернення такого рішення до 
виконання (ч. 2 ст. 535 КПК України), зокрема кримінальній 
міліції у справах дітей, службі у справах дітей.

Такий висновок обґрунтовується тим, що в ч. 2 ст. 535 КПК 
України відмічено: «Суд разом зі своїм розпорядженням про 
виконання судового рішення надсилає його копію відповідному 
органу чи установі, на які покладено обов’язок виконати судове 
рішення».

Водночас проведення роз’яснювальної (профілактичної) 
роботи щодо попередження злочинності серед неповнолітніх 
осіб передбачено як прямий обов’язок для кримінальної мілі-
ції у справах дітей (п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про створення кримінальної міліції у справах дітей» [30]); 
районних, міських, районних у містах служб у справах дітей 
(ст. 4 Закон України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» [31]).

Висновки. Таким чином, для досягнення мети застосуван-
ня ПЗВХ, у цьому випадку «застереження», доцільно, по-пер-
ше, щоб суддя, відповідно до ч. 1 ст. 376, ч. 2 ст. 534 КПК Укра-
їни, особисто та негайно виконував такий примусовий захід. 
По-друге, після цього, відповідно вже до ч. 2 ст. 535 КПК Укра-
їни, звертав таку ухвалу до виконання кримінальній міліції в 
справах дітей і службі у справах дітей – для продовження ними 
проведення роз’яснювальної роботи з неповнолітнім право-
порушником щодо неприпустимості вчинення протиправних 
дій у подальшому. Адже, як показало проведене дослідження, 
обидва порядки виконання такої ухвали знаходять своє підтвер-
дження.
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Аннотация. Исследован порядок исполнения принуди-
тельных мер воспитательного характера в контексте уголов-
ной процессуальной деятельности. Отображены сведения 
относительно того, как эта процедура должна быть обеспе-
чена в реализации согласно международным стандартам 
правосудия в отношении несовершеннолетних. Раскрыт 
отечественный порядок исполнения этих видов судебного 
решения. Проведен сравнительный анализ в части соответ-
ствия отечественного порядка исполнения принудительных 
мер воспитательного характера требованиям международ-
ного сообщества. Определены возможные пути улучшения 
уголовной процессуальной деятельности по исполнению 
принудительных мер воспитательного характера.

Ключевые слова: уголовный процесс, принудитель-
ные меры воспитательного характера, постановление суда, 
международные стандарты исполнения, отечественный 
порядок выполнения, пути совершенствования.

Shevchenko E. Compulsory educational measures 
enforcement via court rulings: theory and practice

Summary. The procedure of compulsory educational 
measures enforcement from the perspective of criminal 
procedural activity is researched. The data concerning the 
realization provision of the current process in accordance with 
the international minors’ justice standards is represented in the 
article. The procedure of enforcement of such courts’ decisions 
in Ukraine is revealed. The comparative study of educational 
measures enforcement on minors is conducted in respect to 
its compliance with the requirements of the international 
community. The possible improving methods of criminal 
procedural activity concerning compulsory educational 
measures enforcement are specified as well.

Key words: criminal process, compulsory educational 
measures, court’s ruling, international enforcement standards, 
enforcement order in Ukraine, improving methods.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА 
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В 1948–1967 ГГ.

Аннотация. Статья посвящена международно-пра-
вовым аспектам реализации права палестинского народа 
на самоопределение в 1948–1967 гг. Делается вывод, что 
Резолюция 181(II) Генеральной Ассамблеи ООН о разделе 
Палестины носит рекомендательный характер. И это не-
обходимо учитывать при исследовании ближневосточного 
конфликта.

Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ООН, ООН, 
Палестина, право на самоопределение, Резолюция 181(II) 
Генеральной Ассамблеи ООН.

Постановка проблемы. Ближневосточная проблема, нес-
мотря на титанические усилия международного сообщества, и 
сегодня остается одной из самых острых в международных от-
ношениях. Об этом свидетельствует как операция «Облачный 
столп», которая проводилась в ноябре 2012 г., так и операция 
«Рубеж обороны», которая началась в июле 2014 г. Однако ос-
новной проблемой является реализация права палестинского 
народа на самоопределение. Государство Палестина до сих 
пор не получило независимости, несмотря на то, что руковод-
ства как государства Израиль, так и Палестинской Автономии 
высказываются за решение проблемы путём создания двух 
государств. Одной из ключевых причин, по которой вопрос о 
создании палестинского государства до сих пор не решен, яв-
ляется проблема территории будущего арабского государства.

Вопросами создания палестинского государства занимались 
такие учёные, как С. Абуфара, А. Абоу-Салем, Е. Абу-Лабан,  
М. Абул-Хади, Д. Акави, М. Аль-Сулайби, С. Аль-Момани,  
А. Aшaaл, М. Кафарна. Однако эти исследователи специально 
не изучали вопрос о территории будущего государства. В рабо-
тах указанных ученых этот вопрос если и поднимался, то рас-
сматривался лишь в свете создания палестинского государства, 
а не как отдельная проблема. И это несмотря на то, что рас-
смотрение такого вопроса может внести существенный вклад в 
решение ближневосточного кризиса.

Целью статьи является рассмотрение реализации права 
палестинского народа на самоопределение в 1948–1967 гг. в 
контексте территориальных проблем палестинского народа в 
свете теории и практики международного права.

Изложение основного материала исследования. Оче-
видно, что рассмотрение этого вопроса нужно начинать с 
Резолюции 181(ІІ) Генеральной Ассамблеи ООН [1] (далее –  
Резолюция 181(ІІ)), анализа ее юридической природы. Следует 
заметить, что этот вопрос не являлся однозначным. Так, Г. Кель-
зен считал, что рекомендация может быть обязательной, если 
Генеральная Ассамблея ООН принимает ее по вопросу сохра-
нения мира и безопасности [2, с. 40]. Советский юрист-между-
народник М.В. Яновский, исследовав этот вопрос, подытожил, 
что почти все советские авторы признавали за резолюциями, 
соответствующими Уставу ООН, большее или меньшее юри-
дическое значение [3, с. 150]. Однако в свете Устава ООН сле-
дует разделить все резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

на обязательные для членов ООН и рекомендательные, то есть 
резолюции, об обязательности которых ничего не сказано в 
Уставе ООН и которые называются, как правило, рекоменда-
циями (ст. 10 Устава ООН). Общая теория международного 
права, в том числе советская доктрина, исходила из положения, 
что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, за исключением 
тех, которые имеют обязательный характер, по Уставу ООН 
являются рекомендациями. Хотя были и другие мнения. Так, с 
точки зрения профессора Э. Д’Амато, как только была принята 
Резолюция 181(ІІ), правовые границы между Израилем и Па-
лестиной были навсегда зафиксированы. Ученый считает, что 
эти границы отныне могут изменяться только благодаря одно-
му из двух процессов: во-первых, в связи с соглашением между 
Израилем и уполномоченными представителями Палестины, 
а во-вторых, в результате роботы международного арбитража. 
Исследователь настаивает, что Совет Безопасности не имел и 
не имеет права изменять международные границы [4]. В свою 
очередь профессор А. Кассесе, который писал конкретно о 
случае Иерусалима, утверждал, что в соответствии с этой схе-
мой Западный Иерусалим, оккупированный Израилем во вре-
мя войны 1948–1949 гг., остается вне израильского контроля  
[5, с. 23]. Однако необходимо все же признать, что Резолюция 
181(II) Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины яв-
ляется рекомендацией. И это не следует забывать при рассмот-
рении непростого ближневосточного противостояния.

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН рекомендо-
вала прекращение действия мандата Великобритании на Па-
лестину с 1 августа 1948 г. и создание не позднее 1 октября 
1948 г. двух независимых государств – еврейского и арабско-
го, а также выделение города Иерусалима и его окрестностей 
в особую зону под международным управлением. В целом 
арабскому государству отходило только 43% территории Па-
лестины (14,1 тыс. кв. км) с населением 749 тыс. арабов и 9,5 
тыс. евреев, тогда как еврейскому государству отводилось 56% 
всей территории Палестины с населением 499 тыс. евреев и 510 
тыс. арабов, включая племена кочевников-бедуинов. Между-
народной зоне Иерусалима выделялось около 1% территории 
(177 кв. км) с населением 105,5 тыс. арабов и 99,7 тыс. евреев. 
Согласно Резолюции 181(II) временное правительство каждого 
из государств представляло декларацию, которую ООН должна 
была утвердить в качестве временной конституции. На Велико-
британию и Специальную комиссию ООН по Палестине возла-
галась ответственность за поддержание порядка в Палестине и 
претворение в жизнь принятой Резолюции 181(II).

Арабские государства проголосовали против плана и сразу 
же после его утверждения объявили, что они не считают его 
обязательным. Арабская сторона утверждала, что не было ни-
каких оснований для выделения 55 процентов территории Па-
лестины еврейскому меньшинству, которое составляло лишь 
треть населения. Большинство из них пришли из-за рубежа как 
«колонисты». Кроме того, по их мнению, раздел Палестины 
нарушил Устав ООН, в котором говорится, что Организация 
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Объединенных Наций предоставляет людям право решать 
свою судьбу [6, с. 37].

Однако отношение еврейской стороны к этому документу 
было немного другим. 2 октября 1947 г. представитель Еврей-
ского агентства выступил в Специальном политическом коми-
тете Генеральной Ассамблеи и заявил: «Если эта тяжелая жер-
тва была неизбежным условием окончательного решения, если 
стало возможным немедленное восстановление еврейского 
государства, цель, к которой люди неустанно стремились, если 
разрешен незамедлительный приток иммигрантов, что было бы 
возможно только в Еврейском государстве, то Еврейское агент-
ство будет готово рекомендовать принятие решения о разделе 
высшим органам движения (организации), при условии даль-
нейшего обсуждения конституционных и территориальных 
положений. Эта жертва будет еврейским вкладом в решение 
болезненной проблемы и будет свидетельствовать о духе ев-
рейского народа относительно международного сотрудниче-
ства и его стремления к миру» [7]. В развитие этой позиции  
14 мая 1948 г. было сделано следующее заявление в Тель-Авиве: 
«В Эрец-Исраэль возник еврейский народ. Здесь сложился его 
духовный, религиозный и политический облик. Здесь он жил в 
своем суверенном государстве, здесь создавал ценности нацио-
нальной и общечеловеческой культуры и дал миру в наследие 
нетленную Книгу книг. Насильно изгнанный из своей родины, 
народ остался верен ей во всех странах рассеяния, не переста-
вал надеяться и уповать на возвращение на родную землю и воз-
рождение в ней своей политической независимости. В 1897 г.  
по призыву Т. Герцля, провозвестника идеи еврейского госу-
дарства, собрался Сионистский конгресс, провозгласивший 
право евреев на национальное возрождение на своей земле. 
Это право было признано в Декларации Бальфура от 2 ноября 
1917 г. и подтверждено мандатом Лиги Наций. 29 ноября 1947 г.  
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла резолюцию о создании еврейского государства в Эрец-
Исраэль. Ассамблея возложила на жителей страны обязанность 
принять все меры, необходимые для осуществления этой резо-
люции. На этом основании мы, члены Народного совета, пред-
ставители еврейского населения Эрец-Исраэль и сионистского 
движения, собрались в день истечения срока британского ман-
дата на Эрец-Исраэль, и в силу нашего естественного и истори-
ческого права и на основании решения Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций настоящим провозглашаем 
создание еврейского государства в Эрец-Исраэль – Государства 
Израиль» [8].

Однако органы ООН так и не смогли выполнить план 
раздела Палестины из-за продолжающихся боевых действий 
между евреями и арабами и отказа Соединенного Королевства 
разрешить Специальному комитету ООН по Палестине войти 
на территорию региона [9, с. 45]. Все это привело к тому, что  
15 мая, в день, когда закончилось действие мандата, началась 
полномасштабная война. Египет, Ирак, Иордания, Ливан и 
Сирия напали на силы Израиля по просьбе арабского руко-
водства в Палестине, чтобы предотвратить одностороннюю 
реализацию плана о разделе. Однако израильские силы смогли 
противостоять атаке и даже оккупировать территории, которые 
были предназначены Организацией Объединенных Наций для 
арабов в соответствии с планом раздела. Подписание Согла-
шения о перемирии произошло в соответствии с Резолюцией 
Совета Безопасности № 62 от 16 ноября 1948 г., которая была 
принята в соответствии с главой VII Устава ООН в качестве 
временной меры, как сказано в ст. 40. Когда договор о переми-

рии был заключен в 1949 г., Израиль увеличил свою террито-
рию примерно на двадцать процентов по сравнению с землями, 
предназначенными для еврейского государства в рамках Плана 
по разделу.

Выводы. Территории Палестины, которые не стали частью 
Израиля, попали под контроль соседних арабских государств. 
Граница между Израилем и Иорданией, которая указана в Глав-
ном соглашении о перемирии, заключенным между двумя стра-
нами 3 апреля 1949 г., получила название «Зеленой линии». Эта 
полоса отделяла Израиль от Западного берега с 1949 г. по 1967 г.  
[10] – до так называемой шестидневной войны, которая суще-
ственно изменила как территорию государства Израиль, так и 
территорию, на которой проживал палестинский народ.
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Арар О. Реалізація права палестинського народу  
на самовизначення в 1948–1967 рр.

Анотація. Статтю присвячено міжнародно-право-
вим аспектам реалізації права палестинського народу на 
самовизначення в 1948–1967 рр. Робиться висновок, що  
Резолюція 181(II) Генеральної Асамблеї ООН про розпо-
діл Палестини носить рекомендаційний характер. І це не-
обхідно враховувати під час дослідження близькосхідного 
конфлікту.

Ключові слова: Генеральна Асамблея ООН, ООН,  
Палестина, право на самовизначення, Резолюція 181(ІІ) 
Генеральної Асамблеї ООН.

Arar О. Implementation of the Palestinian people  
to self-determination in 1948–1967 years

Summary. Article is devoted to the international legal 
aspects of the right to self-determination of the Palestinian 
people in 1948–1967 years. It is concluded that the Resolution 
181(II) UN General Assembly on the partition of Palestine, is 
a recommendation. And it must be considered in the study of 
the Middle East conflict.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПІДТРИМКИ МИРУ

Анотація. Статтю присвячено правовим аспектам ре-
алізації Організацією Об’єднаних Націй операцій із під-
тримки миру. Запропоновано класифікацію та визначення 
поняття «операції з підтримки миру».

Ключові слова: ООН, Генеральна Асамблея ООН, Ста-
тут ООН, Рада Безпеки ООН, операції з підтримки миру.

Постановка проблеми. Питаннями права міжнародної 
безпеки займалися відомі українські вчені B.C. Бруз, І.І. Лу-
кашук, О.О. Мережко, відомі російські юристи-міжнародни-
ки С.Б. Крилов, С.А. Малінін, Г.І. Морозов, Є.А. Шибаєва,  
В.Н. Федоров. Ці питання досліджували також Генеральні се-
кретарі ООН Д.Я. Хаммершельд, Б.Б. Галі та К.А. Аннан. Од-
нак правові аспекти реалізації Організацією Об’єднаних Націй 
операцій із підтримки миру все ж потребують більш ґрунтов-
ного дослідження. Саме цим зумовлюється написання статті.

Операції з підтримки миру ООН отримали широке поши-
рення в діяльності цієї організації, хоча такі повноваження не 
передбачені в її Статуті. Сформоване положення викликає низ-
ку труднощів практичного й теоретичного плану в ході здійс-
нення таких операцій. У практичному плані виникають пробле-
ми комплектування, фінансування й керівництва зазначеними 
операціями за відсутності універсального договору про єдиний 
механізм їх міжнародно-правового регулювання. У теоретич-
ному плані важливого значення набувають питання співвід-
ношення операцій із підтримки миру із системою колективної 
безпеки в межах ООН та їх правові підстави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ще в 70-ті рр.  
багато авторів зазначали, що в Статуті ООН є поняття «під-
тримка миру» (mainteance of peace) (п. 1 ст. 24 та інші), однак у 
визначенні поняття «операції з підтримки миру» воно замінене 
близьким, проте іншим англійським терміном «peace-keeping». 
Статутні поняття (розділ V) «дії» (action) або «заходи» 
(measures) з підтримки чи відновлення миру замінені, знову-та-
ки, близьким, проте іншим терміном – «операції» (operations) 
[1, с. 90].

Назва «операції з підтримки миру» вперше отримало ви-
знання в резолюції Генеральної Асамблеї ООН в 1965 р., проте 
самі операції проводилися раніше під різними назвами: «Варта 
ООН», «Польовий кадр ООН», «Легіон ООН», «Міжнародні 
поліцейські сили ООН», «Надзвичайні збройні сили», «Опера-
ції ООН у Конго», «Збройні сили з підтримки миру на Кіпрі». 
За перші 40 років існування ООН провела 13 таких операцій, у 
1991–1992 рр. – 13, у 1993 – 1994 рр. – 17 операцій, у яких взя-
ли участь 80 тис. військовослужбовців із 75 країн-членів ООН. 
Усього за 50 років існування операцій із підтримки миру ООН 
було проведено 49 операцій [2, с. 181].

Необхідно зазначити, що відсутність загальновизнаного 
поняття операцій із підтримки миру призводить до різного 
тлумачення сутності дій ООН. Так, С.В. Бруз починає перелік 
операцій із підтримки миру з Перших Надзвичайних Сил ООН, 
утворених у листопаді 1956 р. після вторгнення військ Англії, 

Франції та Ізраїлю до Єгипту. У виданій ООН брошурі з під-
тримки миру і постконфліктної миротворчості в якості першо-
го випадку таких операцій наводиться діяльність ООН зі спо-
стереження за виконанням умов перемир’я в 1948 р. у зв’язку 
з арабо-ізраїльською війною [3, с. 109]. Натомість Г.І. Морозов 
вважає, що першою такою операцією була збройна акція під 
прапором ООН у Кореї в 1950 р. [4, с. 69].

На наш погляд, аналіз практики ООН дозволяє зробити 
висновок про те, що операції з підтримки миру здійснювалися 
ООН із 1948 р. [5]. Про це ж свідчить і святкування 50-річчя та-
ких операцій у 1998 р. Насамперед такі операції, яку б вони не 
носили назву, мають важливу особливість: вони відрізняються 
від застосування сили Радою Безпеки для запобігання пору-
шень миру (ст. 42 Статуту ООН) тим, що робляться за згодою 
конфліктуючих сторін і не можуть служити засобом втручання 
у внутрішні справи.

Перші Надзвичайні Сили ООН було введено на терито-
рію Єгипту лише після згоди на це уряду країни. Вони більше  
10 років продовжували свою діяльність і були виведені з Єгип-
ту на вимогу єгипетського уряду в період арабо-ізраїльської 
війни 1967 р. Проте найбільш чітко цю особливість можна про-
стежити в резолюції Ради Безпеки від 4 березня 1964 р. про 
створення Сил ООН для підтримки миру на Кіпрі. У резолюції 
прямо зазначено, що Рада Безпеки «рекомендує, за згодою уря-
ду Кіпру», створення сил підтримки миру на Кіпрі. В.С. Бруз, 
аналізуючи історичний досвід проведення операцій ООН із 
підтримки миру на Близькому Сході, у Лівані, Конго, на Кіпрі, 
у Намібії, Афганістані, Камбоджі, відзначає необхідність отри-
мання Організацією Об’єднаних Націй згоди конфліктуючих 
сторін на проведення таких операцій [3, с. 53].

Друга особливість операцій із підтримки миру полягає в 
тому, що вони мають дві різні форми, як справедливо зазначає 
про це В.С. Семенов. Перша форма – відправлення місій вій-
ськових спостерігачів, а друга – направлення військових кон-
тингентів [6, с. 150]. З уже проведених операцій у першій формі 
було здійснено такі: Група спостереження в Лівані (UNOGIL) 
в липні – грудні 1958 р., Місія спостереження ООН в Ємені 
(UNYOM) з червня 1963 р. по вересень 1964 р., Місія пред-
ставника Генерального Секретаря в Домініканській Республіці 
(DOMREP) з травня 1965 р. по жовтень 1966 р., Місія спостере-
ження ООН в Індії та Пакистані (UNIPOM) з вересня 1965 р. по 
березень 1966 р., Група військового спостереження ООН в Іра-
ні та Іраку (UNIMOG) з серпня 1988 р. по лютий 1991 р., Перша 
перевірочна місія ООН в Анголі (UNAVEM-1) із січня 1989 р. по 
липень 1991 р., Група спостереження ООН у Центральній Аме-
риці (ONUCA) з листопада 1989 р. по січень 1992 р., Місія ООН 
у Камбоджі (UNAMIC) з жовтня 1991 р. по березень 1992 р.,  
Група спостереження ООН у смузі Аузу (UNASOG) у травні –  
червні 1994 р. Серед здійснюваних нині операцій ООН із під-
тримки миру також є операції в такій формі. До них відносить-
ся Спеціальна місія в Афганістані, що діє з 1994 р., Місія Ор-
ганізації Об’єднаних Націй у Сальвадорі, що діяла з 1994 р., та 
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інші [3, с. 48]. До другої форми належать такі операції: Перші 
Надзвичайні Сили ООН (UNEF-I) з листопада 1966 р. по ли-
пень 1967 р., Операція ООН у Конго (ONUC) з липня 1960 р. 
по червень 1964 р., Сили Безпеки ООН у Західній Новій Гвінеї 
(Західний Іріан) (UNSF) з жовтня 1962 р. по березень 1963 р., 
Другі Надзвичайні Сили ООН (UNEF-П) з жовтня 1973 р. по 
липень 1979 р., Перша Операція ООН у Сомалі (UNOSOM) з 
квітня 1992 р. по квітень 1993 р. [7].

Відсутність у Статуті ООН спеціальних норм, що регулю-
ють проведення операцій із підтримки миру, викликало в умо-
вах «холодної війни» ідеологічне протиборство, яке заважало 
послідовному нормативному закріпленню механізму таких 
операцій і приводило до необхідності такого регулювання для 
кожного окремого випадку. Розгорнулася широка дискусія щодо 
правової природи операцій із підтримки миру. Було висловле-
но різні точки зору. Західні юристи підкреслювали насампе-
ред відмінність операцій із підтримки миру від передбачених 
у розділі VII Статуту ООН дій щодо загрози миру, порушень 
миру й актів агресії. В основі такої позиції було прагнення об-
межити вплив Ради Безпеки ООН, де могло бути застосовано 
право вето, і покласти головну відповідальність за проведення 
операцій із підтримки миру на Генеральну Асамблею ООН та 
інші органи ООН. Так, колишній Генеральний Секретар ООН 
Д.Я. Хаммершельд зазначав, що війська ООН діють поза нор-
мативним регулюванням, передбаченим у розділі VII Статуту 
ООН, оскільки вони можуть бути введені лише за згодою при-
ймаючого уряду та не ведуть бойових дій інакше, ніж у випадку 
самооборони [8]. Французький юрист К. Кольяр також зазначав 
про наведену особливість і вважав, що збройні сили ООН – це 
допоміжний орган ООН, а М. Віраллі вважав їх «дипломатич-
ними акціями» [9, с. 283]. Більш точно характеризував стано-
вище колишній Генеральний Секретар ООН у 1961–1971 рр.  
У. Тан, коли говорив, що в ООН стався «незафіксований пись-
мово перехід від концепції колективної безпеки, закладеної в 
розділі VII Статуту ООН, до більш реалістичної ідеї підтримки 
миру (peace-keeping)», що «сили підтримки миру» істотно від-
різняються від сил, передбачених у розділі VII, і не суперечать 
положенням цього розділу Статуту [10, с. 527].

В.Н. Федорова зазначає, що операції ООН із підтримки миру 
мають специфічні особливості, які докорінно відрізняють їх від 
передбачених Статутом ООН дій військово-повітряних, мор-
ських і сухопутних сил, що надаються в розпорядження Ради 
Безпеки згідно зі ст. 43 та наділені правом застосовувати вій-
ськову силу й примус із метою забезпечення виконання рішень 
Ради Безпеки. На відміну від них, операції ООН із підтримки 
миру здійснюються за згодою конфліктуючих сторін і не можуть 
ставати знаряддям зовнішнього насильства або примусовим за-
собом одностороннього втручання, не повинні завдавати шкоди 
в тій чи іншій суперечці, покликані бути своєрідним «буфером» 
між конфліктуючими сторонами та залагоджувати суперечно-
сті між ними. Операції ООН не носять примусового характеру, 
оскільки військову силу під час їх проведення може бути засто-
совано лише у випадку самооборони [11, с. 65]. У вітчизняній 
літературі неодноразово підкреслювалося, що розділ VII Стату-
ту ООН передбачає не лише збройні дії, а й превентивні, тимча-
сові заходи, які можуть носити мирний характер. Щодо спроб 
віднесення операцій із підтримки миру до мирних засобів вирі-
шення суперечок, то це дії ООН, а не сторін спору, і навіть згода 
сторін не змінює положення про віднесення цих операцій до VII 
розділу. Збройні сили ООН, які беруть участь в операціях із під-
тримки миру, не можна віднести до допоміжних органів ООН, 
оскільки вони не є органами для вироблення пропозицій та ін-
ших нормативних аспектів будь-якого питання й не складаються 

з представників країн-членів. Дії збройних сил не є дипломатією 
за своїм матеріальним змістом. Безпосередньо в самих операціях 
із підтримки миру як таких немає нічого протистатутного, неза-
конного. ООН має право проводити такі операції. Незаконними 
й протистатутними є, однак, всі та будь-які спроби вивести ці 
операції за допомогою юридичної чи просто словесної еквілі-
бристики з-під постійного контролю Ради Безпеки, де діє пра-
вило одноголосності постійних членів [2, с. 185]. Саме в цьому 
полягає, на наш погляд, основна причина виникнення протиріч 
і різного тлумачення юридичної природи операцій ООН із під-
тримки миру. Про це свідчить активна боротьба навколо виро-
блення нормативного регулювання цієї сфери діяльності ООН, 
не врегульованої в її Статуті.

Колишній Радянський Союз і група країн постійно висту-
пали за розроблення нормативного регулювання діяльності 
збройних сил ООН під час здійснення операцій із підтримки 
миру [12]. Активно це питання обговорювалося в ООН і док-
трині міжнародного права [13, с. 252]. Проте донині не виро-
блено відповідні норми, а керівництво збройними силами ООН 
із підтримки миру здійснюються на основі вказівок Ради Безпе-
ки, що відносяться до конкретних операцій.

Як правильно вважає професор Д. Старка, до теперішнього 
часу триває глибокий розкол думок серед держав-членів, що 
веде до двох складних проблем у теоретичному й практично-
му плані. Багато держав непохитно стверджують, що операції 
з підтримки миру відносяться до компетенції Ради Безпеки й 
регулюються розділом VII Статуту ООН, а інші держави вва-
жають, що консенсусний характер проведення операцій із під-
тримки миру дозволяє за розширеного розуміння Статуту ООН 
здійснювати такі операції Генеральній Асамблеї та Генераль-
ному Секретарю. У рішення цієї правової проблеми впирається 
практичне питання щодо фінансування операцій із підтримки 
миру [14, с. 655]. Тому визначення поняття операцій із підтрим-
ки миру має важливе значення як у теоретичному, так і в прак-
тичному плані.

Операції з підтримки миру можуть розумітися лише як не-
від’ємна складова передбаченої Статутом ООН системи колек-
тивної безпеки з усіма наслідками. У цій якості вони в певних 
специфічних ситуаціях і з дотриманням відповідних статутних 
умов можуть бути корисним інструментом загальної діяльно-
сті Ради Безпеки із забезпечення миру. Стаття 41 Статуту ООН 
показує, що ніщо не дозволяє здійснювати будь-які дії від імені 
ООН щодо загрози миру, порушень миру й актів агресії інакше, 
ніж на підставі розділу VII Статуту, який застосовується в усіх 
випадках дій ООН із підтримки й відновлення міжнародного 
миру й безпеки, – дії з використанням збройних сил (мирним 
або немирним порядком) або ж без них, наприклад, відправ-
лення групи спостерігачів, комісій з обстеження, представників 
ООН, посередників чи інші форми «присутності ООН» у райо-
нах міжнародної напруженості або конфлікту [2, с. 186]. Історія 
ООН свідчить про постійне застосування операцій із підтрим-
ки миру, незважаючи на їх нестатутний характер.

Висновки. Отже, під терміном «операції з підтримки миру» 
слід розуміти акції, які здійснюються за санкціями Ради Безпе-
ки або Генеральної Асамблеї ООН за допомогою підібраного 
на міжнародній основі військового персоналу з метою припи-
нення або запобігання військовим зіткненням, роз’єднання во-
юючих сторін або спостереження за дотриманням умов миру, 
перемир’я чи припинення вогню. Зазначені акції проводяться 
за згодою або на прохання приймаючої держави. При цьому 
розрізняються дві моделі таких операцій: перша модель – місії 
військових спостерігачів ООН, друга модель – міжнародні вій-
ськові контингенти.
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низацией Объединенных Наций операций по поддер-
жанию мира

Аннотация. Статья посвящена правовым аспектам 
реализации Организацией Объединенных Наций опера-
ций по поддержанию мира. Предложена классификация и  
определение понятия «операции по поддержанию мира».
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Устав ООН, Совет Безопасности ООН, операции по под-
держанию мира.

Bolgov O. Legal aspects of United Nations peacekeeping 
operations

Summary. The article is devoted to the legal aspects of 
the implementation of the United Nations peacekeeping 
operations. The classification and definition of «peacekeeping 
operations».

Key words: United Nations, United Nations General 
Assembly, UN Charter, UN Security Council, peacekeeping 
operations.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИДЕМПІНГОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
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Анотація. Статтю присвячено антидемпінговому за-
конодавству Європейського Союзу, яке нині вважається 
одним із найдосконаліших та є відправною точкою для 
розробки власного антидемпінгового законодавства ба-
гатьма країнами, що розвиваються, включаючи Україну.  
Автор вивчає гармонізацію антидемпінгового законодав-
ства Європейського Союзу з угодами та принципами Сві-
тової організації торгівлі.
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демпінгове законодавство, демпінг, антидемпінгові заходи, 
Європейський Союз, Світова організація торгівлі.

Постановка проблеми. У сучасних умовах постійних еко-
номічних змін, поширення глобалізаційних процесів з’являєть-
ся нагальна необхідність здійснити дослідження теоретичних і 
практичних аспектів антидемпінгового законодавства, зокрема, 
Європейського Союзу (ЄС).

Необхідно зазначити про вагомий внесок вітчизняних уче-
них у розробку фундаментальних питань антидемпінгового 
регулювання. До таких належать І. Бураковський, В. Геєць,  
В. Новицький, С. Осика, Ю. Пахомов, О. Покрещук, В. Пят-
ницький, В. Сіденко та інші. Проте в більшості наукових праць 
ці питання розглядалися або з позицій суто міжнародного пра-
ва, або як окрема частина певного економічного явища чи про-
цесу в національній або міжнародній торгівлі.

Комплексні наукові дослідження щодо сучасного стану 
антидемпінгового регулювання після приєднання України до 
Світової організації торгівлі, адекватного поєднання вимог 
цієї організації та національного антидемпінгового захисту у 
вітчизняній науковій літературі практично відсутні. Розуміння 
значимості розв’язання цієї проблеми та постійний моніторинг 
із метою вдосконалення існуючого механізму антидемпінгово-
го регулювання в нових економічних умовах спричинило вибір 
теми та її актуальність.

Метою статті є ретроспективний і перспективний аналіз 
антидемпінгового законодавства Європейського Союзу з ме-
тою покращення існуючої ситуації в цій сфері, що є актуальним 
для України як молодої ринкової держави, яка в травні 2008 р. 
стала членом Світової організації торгівлі (СОТ).

Виклад основного матеріалу дослідження. Докорінні 
зрушення у світовій економіці в умовах глобалізації, розвитку 
продуктивних сил, централізації та концентрації виробництва 
й капіталу вплинули на всі форми й методи конкурентної бо-
ротьби, включаючи цінову конкуренцію. Упродовж останніх 
10–15 років експорт за демпінговими цінами став одним із най-
поширеніших засобів опанування ринків, витіснення конкурен-
тів, а також способів підтримання розширеного відтворення в 
умовах економічних криз [3, с. 2].

Антидемпінгове регулювання виступає насамперед у якості 
особливого виду діяльності компетентних органів виконавчої 
влади країни, таким чином вимагаючи аналізу з позицій науки 

міжнародного права, що дозволить визначити ключові принци-
пи й закономірності та сформулювати рекомендації щодо під-
вищення ефективності як правового регулювання, так і безпо-
середньо організації такого процесу.

Загальні підстави для єдиної економічної політики, у тому 
числі щодо захисту торгівлі Єврозони від демпінгу, сформо-
вані ще в Римському договорі про створення Європейського 
економічного співтовариства. Також основні положення щодо 
демпінгу й боротьби з ним зафіксовано в базових документах 
СОТ із цього питання. Так, статтею VI Генеральної угоди СОТ 
із тарифів і торгівлі встановлено основні принципи захисту від 
демпінгу. Положення наведеної статті розвинуто в Угоді про 
застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, 
яку нині вважають основним «антидемпінговим» документом 
СОТ. У цьому документі визначено основні поняття, пов’язані 
з демпінгом (зокрема, поняття демпінгу, національної промис-
ловості, шкоди, яку заподіє демпінг національному товарови-
робнику, тощо). Крім того, у цій Угоді було зазначено основні 
принципи проведення антидемпінгових розслідувань, застосу-
вання тимчасових заходів щодо захисту від демпінгу на період 
проведення розслідування, а також стягнення антидемпінгово-
го мита [5].

Антидемпінгове законодавство ЄС гармонізоване із зазна-
ченими Угодами СОТ і відповідає принципам та основним 
правилам, сформованим у них, деталізуючи такі правила та 
встановлюючи процедури їхнього застосування. На сьогодні 
основним актом ЄС, спрямованим на боротьбу з демпінгом, є 
Постанова Ради ЄС «Про захист від демпінгового імпорту з 
держав, які не є членами Європейського Співтовариства». Ця 
постанова детально регламентує механізм визначення нор-
мальної (тобто недемпінгової) ціни товарів, експортованих 
у європейські країни, з урахуванням оцінки різних елементів 
ціни, механізм визначення істотності шкоди, яку спричинив 
демпінговий імпорт виробникам країн ЄС, процедуру розгляду 
справи про демпінг, починаючи з ініціювання антидемпінгово-
го розслідування та закінчуючи застосуванням антидемпінго-
вих заходів, а також визначає засоби, спрямовані на боротьбу з 
обходженням таких антидемпінгових заходів.

Право ЄС на застосування антидемпінгових, компенсацій-
них і спеціальних заходів базується на таких правових актах: 
Постанова Ради ЄС № 384/96 від 22.12.1995 р. та Рішення Євро-
пейського Співтовариства з вугілля та сталі (ЄСВС), прийняте 
Європейською Комісією (ЄК), № 2277/96/СЕСА від 28.11.1996 р.  
«Про захист від демпінгового імпорту»; Постанова Ради ЄС 
№ 2026/97 від 06.10.1997 р. та Рішення ЄСВС, прийняте ЄК, 
№ 1889/98/СЕСА «Про захист від субсидованого імпорту»; По-
станова Ради ЄС № 3285/94 від 22.12.1994 р. «Про застосуван-
ня спеціальних заходів та заходів нагляду»; Постанова Ради ЄС 
№ 519/94 від 07.03.1994 р. «Про застосування заходів нагляду 
та спеціальних заходів щодо імпорту з країн-імпортерів, що не 
є членами ГАТТ» [4].
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Антидемпінгові заходи є винятком і накладаються на екс-
порт певних країн. Причиною цього є те, що демпінг вважаєть-
ся «нечесною» торговельною практикою [6]. Метою антидем-
пінгового мита, таким чином, є захист вітчизняної галузі від 
«нечесної» торгівлі деяких країн. Інша ситуація спостерігаєть-
ся під час запровадження захисних заходів. Їх мета – захист ві-
тчизняної промисловості загалом від «нечесної» торгівлі через 
неспроможність витримати конкуренцію. Тому захисні заходи 
стосуються всіх країн і не є винятком із правила. Виняток ста-
новить лише Китай; згідно з Протоколом вступу до СОТ захис-
ні заходи певний час можуть застосовуватись дискримінаційно 
лише до Китаю. У сучасній торговельній системі зловживання 
антидемпінговими заходами набуло значних розмірів. Напри-
клад, часто антидемпінгові розслідування розпочинаються на 
основі недостатніх доказів, і антидемпінгові збори можуть усе 
ще бути чинними в період, коли умови, за яких вони наклада-
лись, уже давно змінилися.

Деякі країни застосовували антидемпінгові заходи для об-
меження імпорту замість досягнення обмежувальної, захисної 
мети, визначеної договором. Зважаючи на це, одним з основних 
пунктів Уругвайських переговорів було запровадження проце-
дури стримування зловживання антидемпінговим інструмента-
рієм як засобом протекціонізму та заборона імпорту. І хоча в 
цьому процесі вже досягнуто чималого успіху, багато країн усе 
ще висловлюють своє незадоволення щодо зловживання.

Відповідно до законодавства України у сфері зовнішньо-
економічної діяльності вважається, що існує дві форми недо-
бросовісної торговельної практики, які «викривлюють» умови 
конкуренції [1]. По-перше, конкуренція може бути недобросо-
вісною, якщо товар, що експортується в Україну з країни-ім-
портера, користується пільгами від нелегітимної субсидії. 
По-друге, умови конкуренції можуть викривлятися, якщо то-
вар, що експортується, продається в Україну за демпінговими 
цінами. 

Пов’язані з демпінгом питання також регулюються митним 
законодавством Європейського Союзу (насамперед Митним ко-
дексом ЄС), оскільки сфера митного регулювання включає низ-
ку аспектів, які так чи інакше стосуються питань демпінгу, таких 
як визначення країни походження товарів, митної зони тощо.

Водночас антидемпінгове законодавство ЄС, як і практика 
його застосування, аж ніяк не спрямоване на захист інтересів 
імпортерів. Зокрема, щодо цього хотілося б виділити такі ас-
пекти правил ЄС: занадто широке застосування положень про 
конфіденційність не завжди дає можливість підприємствам-ім-
портерам ознайомитися із заявами про порушення антидемпін-
гових розслідувань; недостатня прозорість самого розслідуван-
ня; стислі терміни, протягом яких можна надати заперечення 
обвинуваченням у демпінгу; можливість введення неадекват-
них тимчасових заходів захисту від демпінгу; велика кількість 
нечітких оціночних понять у законодавстві дає підґрунтя для 
певного волюнтаризму в ухваленні рішення щодо наявності 
або відсутності демпінгу. Відповідно, у більшості випадків 
розслідування закінчуються застосуванням антидемпінгових 
заходів. Тому наголосимо, що в умовах економічної кризи та 
зростаючої конкуренції залучається дедалі більше механізмів 
для захисту національного виробника на державному рівні. Ан-
тидемпінгові заходи є досить ефективним легітимним засобом 
для боротьби з імпортом із країн, що розвиваються, продукція 
яких є відносно дешевою, і вітчизняним агровиробникам не 
варто ігнорувати ризик застосування таких заходів [2].

Висновки. Отже, сучасний європейський ринок традицій-
но є омріяною метою для збуту товарів, у тому числі й сільгосп-
продукції, для багатьох українських виробників. Високі вимоги 

до якості сільгосппродукції, що постачається, не впливають на 
привабливість цього ринку у зв’язку з високими купівельними 
цінами та зростаючою купівельною спроможністю. Водночас 
не варто забувати, що країни ЄС, як і більшість розвинених кра-
їн світу, з особливою дбайливістю ставляться до національних 
агровиробників.

Європейський Союз (як і більшість країн із розвиненою 
економікою), усе частіше застосовує антидемпінгові заходи для 
захисту національного товаровиробника. Обсяг антидемпінго-
вих розслідувань і випадки застосування відповідних заходів до 
сільгосппродукції відносно невеликий, порівняно з такими «кла-
сичними» в цьому аспекті об’єктами, як металопродукція та тек-
стильні товари. Також імпорт української аграрної продукції до 
ЄС в історичній ретроспективі в зоні ризику не перебуває. Вод-
ночас не варто недооцінювати ризик потенційного застосування 
таких заходів. Невисокий рівень антидемпінгових розслідувань 
щодо сільгосппродукції деякою мірою пов’язується з високими 
національними тарифами на її імпорт, які, однак, мають тенден-
цію до зниження. Більше того, останнім часом у ЄС існує тен-
денція до підвищення кількості антидемпінгових розслідувань в 
агросекторі. Також важливим фактором є посилення захисту на-
ціонального виробника в умовах кризи, і як наслідок – поширене 
застосування антидемпінгових механізмів захисту.
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конодательству Европейского Союза, которое в настоящее 
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Союза с соглашениями и принципами Всемирной торго-
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